ുെഺദയഺവല഻യ഻ല് മഽഴഽവൻ "ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ" എന്ന് രരഺമര്ഗ്ശ഻ക്കഽന്നത് സവരം ബ഻സ഻നസ്്് ഈള്ീെീട എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള്ള
ുജഺല഻യഽം അീണന്നത് ദയവഺയ഻ ത്ശദ്ധ഻ക്കഽഔ

Q1

ുജഺല഻ീയ ീരഺതഽവഺയ഻ ഔരഽത഻ീക്കഺണട് െഽവീടയഽള്ള ഒുരഺ ത്രസ്തഺവനഔുളഺടഽം ന഻ങ്ങള് എത്തമഺത്തം ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ ഄീലലങ്ക഻ല്
വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ എന്ന് ഔഺണ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് ഄടയഺളമ഻ടഽഔ . ഒുരഺ വര഻യ഻ലഽം രഽ ഔളത്ത഻ല് ഄടയഺളമ഻ടഽഔ

a

രണം സമ്പഺദ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള രഽ മഺര്ഗ്ഗം മഺത്തമഺണ് ുജഺല഻
ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ - ഄത഻ല് ഔാടഽതലഺയ഻ ന്നഽമ഻ലല

b

എന഻ക്ക് രണം അവശയമ഻ീലലങ്ക഻ല് ുരഺലഽം ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്ന
ീതഺഴ഻ല് ഄീലലങ്ക഻ല് ുജഺല഻ ീെയ്യുവഺന് ഞഺന് ആഷ്ടീെടഽന്നഽ

Q2

1
2
3
4
5
8

ശക്തമഺയ഻ ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ുയഺജ഻ക്കഽഔുയഺ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽഔുയഺ ീെയ്യുന്ന഻ലല
വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ശക്തമഺയ഻ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

വയക്ത഻രരമഺയ഻ െ഻ര഻ക്കഽുമ്പഺള് ്, െഽവീടയഽള്ള ഒുരഺന്നഽം ുജഺല഻യ഻ല് ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല഻ല് എത്തമഺത്തം ത്രധഺനീെട്ടതഺീണന്ന്
ഔഺണ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് ദയവഺയ഻ ഄടയഺളമ഻ടഽഔ . ഒുരഺ വര഻യ഻ലഽം രഽ ഔളത്ത഻ല് ഄടയഺളമ഻ടഽഔ
എത്തമഺത്തം ത്രധഺനീെട്ടതഺണ് ....

a
b
c
d

ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് സഽരക്ഷ
ഈയർന്നവരഽമഺനം

1

വളീര ത്രധഺനീെട്ടത്

രഽുരഺഖത഻യ്ക്ക്കഺയഽള്ള നലല ഄവസരങ്ങൾ

2

ത്രധഺനീെട്ടത്

രസഔരമഺയ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല്

3

ത്രധഺനീെട്ടുതഺ ഄത്രധഺനീെട്ടുതഺ ഄലല

e

രഺീള സവതത്രമഺയ഻ ത്രവർത്തിക്കുവാന്
ഄനഽവദ഻ക്കഽന്ന

രഽ
ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല്

4

ത്രധഺനീെട്ടതലല

f

മറ്റുള്ളവീര സഹഺയ഻ക്കഺ ൻ രഺീള ഄനഽവദ഻ക്കഽന്ന രഽ ുജഺല഻
ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല്

5

ട്ടും ത്രധഺനീെട്ടതലല

g

സമാഹത്ത഻ന് ഈരഔഺരത്രദമഺയ രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല്

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

h

ുജഺല഻ ീെയ്യഺനഽള്ള സമയം ഄീലലങ്ക഻ല് ദ഻വസങ്ങള് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺ ൻ
രഺീള ഄനഽവദ഻ക്കഽന്ന രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല്

i

മറ്റ് അളുഔളുമഺയ഻ ബന്ധീെടഺനഽള്ള സഺഹെരയങ്ങള് ഈള്ള രഽ ുജഺല഻
ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല്

Q3

ന഻ങ്ങളുീട ഔഽടഽംബജ഼വ഻തത്ത഻ന്ീറ നന്മയ്ക്ക്കഺയ഻ രഽ നലല ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല് ഄവസരം ന഻ങ്ങള് എുെഺീഴങ്ക഻ലഽം
ഈുരക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുണുടഺ ഄീലലങ്ക഻ല് ഈുരക്ഷ഻ക്കഽുമഺ ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ . ഔഽറ഻െ്: "ഔഽടഽംബം " വ഻ശഺലമഺയ
ഄർത്ഥത്തിൽമനസ്഻ലഺുക്കണടതഺണ് .

1

ഄീത, ഞഺൻ ഄങ്ങീന ീെയ്ക്തഽ രഽരുക്ഷ വ഼ണടഽം ഄങ്ങീന
ീെയ്ക്ുതക്കഺം

4

ആലല, ഞഺൻ ഄങ്ങീന ീെയ്ക്ത഻ട്ട഻ലല, ഄങ്ങീന ീെയ്യഺന്
സഺധയതയഽം ആലല

2

ഄീത, ഞഺൻ ഄങ്ങീന ീെയ്ക്തഽ, എന്നഺല് ഄങ്ങീന വ഼ണടഽം ീെയ്യഺന്
സഺധയത ആലല.

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

3

ആലല, ഞഺൻ ഄങ്ങീന ീെയ്ക്ത഻ലല എന്നഺല് രഽരുക്ഷ ഄങ്ങീന
ീെയ്ക്ുതക്കഺം

Q4
1
2
3
Q5

ന഻ങ്ങളുീട ഔഽടഽംബജ഼വ഻തത്ത഻ന്ീറ നന്മയ്ക്ക്കഺയ഻ ന഻ങ്ങൾക്കതിപ്ത഻ഔരമലല
്
ഺത്ത രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല് ന഻ങ്ങള്ക്ക്
എുെഺീഴങ്ക഻ലഽം ീെുയ്യണട഻വന്ന഻ട്ടുണുടഺ ഄീലലങ്ക഻ല് ീെയ്യുുമഺ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ . ഔഽറ഻െ്: "ഔഽടഽംബം "
വ഻ശഺലമഺയ ഄർത്ഥത്തിൽമനസ്഻ലഺുക്കണടതഺണ്
ഄീത, ഞഺൻ ഄങ്ങീന ീെയ്ക്തഽ രഽരുക്ഷ വ഼ണടഽം ഄങ്ങീന
ീെയ്ക്ുതക്കഺം
ഄീത, ഞഺൻ ഄങ്ങീന ീെയ്ക്തഽ, എന്നഺല് ഄങ്ങീന വ഼ണടഽം ീെയ്യഺന്
സഺധയത ആലല.
ആലല, ഞഺൻ ഄങ്ങീന ീെയ്ക്ത഻ലല എന്നഺല് രഽരുക്ഷ ഄങ്ങീന
ീെയ്ക്ുതക്കഺം

4

ആലല, ഞഺൻ ഄങ്ങീന ീെയ്ക്ത഻ട്ട഻ലല, ഄങ്ങീന ീെയ്യഺന്
സഺധയതയഽം ആലല

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

ുജഺല഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട് ഔഴ഻െ 5 വര്ഗ്ഷങ്ങള഻ല് എുെഺീഴങ്ക഻ലഽം രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല഻ന് അുരക്ഷ഻ക്കഽുമ്പഺള് ഄീലലങ്ക഻ല്
ുവതനം വര്ഗ്ദ്ധ഻െ഻ക്കഽന്നത഻ന് ഄീലലങ്ക഻ല് ീത്രഺുമഺഷന് രര഻ഖണ഻ക്കീെടഽുമ്പഺള് ന഻ങ്ങള്ക്ക് വ഻ുവെനം ുനര഻ുടണട഻വന്ന഻ട്ടുണുടഺ ? ദയവഺയ഻
രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .

1

ഄീത (ുെഺദയം 6 ന് ദയവഺയ഻ ഈത്തരം നൽകുക)

2

ആലല (ദയവഺയ഻ ുെഺദയം 7 ുലക്ക് ുനര഻ട്ട് ുരഺഔഽഔ)

0

ുജഺല഻ ീെയ്ക്ത഻ലല ഄീലലങ്ക഻ല് ുജഺല഻ ഄുനവഷ഻ച്ച഻ലല
(ദയവഺയ഻ ുെഺദയം 7 ുലക്ക് ുനര഻ട്ട് ുരഺഔഽഔ)

Q6

ന഻ങ്ങളുീട ഄഭ഻ത്രഺയത്ത഻ ൽ, വ഻ുവെനത്ത഻നഽള്ള ത്രധഺന ഔഺരണം എരഺയ഻രഽന്നഽ ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .

11

എന്ീറ ത്രഺയം

16

12
13
14
15

എന്ീറ ജഺത഻, വംശം

17

എന്ീറ ൂവഔലയം / മഺനസ഻ഔമഺയ ഄീലലങ്ക഻ല്
ശഺര഼ര഻ഔമഺയ ുരഺഖം
എന്ീറ ഔഽടഽംബ ഈത്തരവഺദ഻തവങ്ങൾ

എന്ീറ ുദശ഼യത

18

എന്ീറ രഺത്ഷ്ട഼യ വ഻ശവഺസങ്ങൾ

എന്ീറ ല഻ംഖുഭദം

19

മറ്റു ഔഺരണങ്ങള്

എന്ീറ മതം

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

Q7

ഔഴ഻െ ഄഞ്െ് വർഷങ്ങളില്, ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻യ഻ല് ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ല് ന഻ങ്ങളുീട ുമലഽുദയഺഖസ്ഥര഻ല് ന഻ുന്നഺ ഄീലലങ്ക഻ല്
സഹത്രവർത്തകരില്ന഻ുന്നഺ ന഻ങ്ങള്ക്ക് ഈരത്ദവം ഈദഺഹരണത്ത഻ന് , ഭ഼ഷണ഻ീെടഽത്ത ൽ, ശഺര഼ര഻ഔവഽം മനഃശഺസ്ത്തരരവഽമഺയ
ദഽരഽരുയഺഖം ന഻ങ്ങള്ക്ക് ഄനഽഭവ഻ുക്കണടതഺയ഻ വന്ന഻ട്ടുണുടഺ ? രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ . (ത്ശദ്ധ഻ക്കഽഔ : ുജഺല഻സ്ഥലീത്ത ര഼ഡനം
എന്നത഻ല് ൂലംഖ഻ഔ ര഼ഡനം എന്നതഽമഺത്തമഺയ഻ രര഻മ഻തീെടഽത്തഺീത ആരീയ ഭ഼ഷണ഻ീെടഽത്തഽന്നുതഺ ഄീലലങ്ക഻ൽ ശലലയ്ീെടഽത്തഽന്നുതഺ
അയ വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള്ള ഔഽറ്റഔിതയങ്ങള് ഈള്ീെടഽന്നഽ .)

1

ഈണട്

2

ആലല

Q8

ബഺധഔമലല (എന഻ക്ക് രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല്
ആലല / ുമലഽുദയഺഖസ്ഥന് / സഹത്രവർത്തകൻ ആലല)

െഽവീടയഽള്ള ത്രസ്തഺവനഔുളഺട് ന഻ങ്ങള് എത്ത മഺത്തം ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ ഄീലലങ്ക഻ല് വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ ? ഒുരഺ വര഻യ഻ലഽം രഽ ഔളത്ത഻ല്
ഄടയഺളമ഻ടഽഔ

a

ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള്ക്ക് ഄവരഽീട തഺൽപര്യങ്ങൾ
സംരക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ശക്തമഺയ ുത്ടഡ് യാണ഻യനഽഔള് അവശയമഺണ് ്.

b

ശക്തമഺയ ുത്ടഡ് യാണ഻യനഽഔൾ ആരയയഽീട സമ്പദ്്വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക്
നലലതലല .

Q9

0

1
2
3
4
5
8

ശക്തമഺയ഻ ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ുയഺജ഻ക്കഽഔുയഺ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽഔുയഺ ീെയ്യുന്ന഻ലല
വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ശക്തമഺയ഻ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

ന഻ലവ഻ീല ന഻ങ്ങളുീട ീതഺഴ഻ല് സഺഹെരയം ന഻ങ്ങള്ക്ക് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന് ഔഴ഻യഽീമന്ന് ഔരഽതഽഔ. െഽവീടയഽള്ളവയ഻ല് ന഻ങ്ങള്ക്ക്
സവ഼ഔഺരയമഺയത് ഏത്? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ <വ഻ശദ഼ഔരണക്കഽറ഻െ് : ഫഽള് ൂടം / രഺര്ഗ്ട്ട് ൂടം വ഻വരങ്ങള്
ലഭയമഺക്കഺന് ഞങ്ങള് ത്ശമ഻ക്കഽന്നഽ , ഄതഽീഔഺണട് "ഫഽള് ൂടം", "രഺര്ഗ്ട്ട് ൂടം" "ഔഽറവ്" തഽടങ്ങ഻യ രദങ്ങള് ഞങ്ങള് ഈരുയഺഖ഻ക്കഽന്നഽ .
അവശയീമങ്ക഻ ൽ ത്ബഺക്കറ്റ഻ീല നമ്പറഽഔൾ രഺജയങ്ങള്ക്ക് ഄനഽസര഻ച്ച് വയതയഺസീെടഺം .>

1

രഽ മഽഴഽവൻ സമയ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് [അഴ്െയ഻ൽ 30
മണ഻ക്കാർ ഄീലലങ്ക഻ൽ ഔാടഽതൽ]

4

ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്ന ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല് ആലല

2

രഽ രഺർട്ടൂടം
്
ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് [അഴ്െയ഻ൽ 10-29
മണ഻ക്കാർ]

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

3

അഴ്െയ഻ൽ [10] മണ഻ക്കാറ഻ല് ഔഽറെ രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ
ീതഺഴ഻ല്

Q10

1

ന഻ങ്ങൾ ന഻ലവ഻ല് ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്ന ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നഽണുടഺ ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ . (വ഻ശദ഼ഔരണക്കഽറ഻െ് :
"ന഻ലവ഻ല് ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നഽ" എന്നത഻ല് സവയം ീതഺഴ഻ല് ീെയ്യുന്നവീരയഽം ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നവീരയഽം സാെ഻െ഻ക്കഽന്നഽ , ഔാടഺീത രഽ ീതഺഴ഻ല്
ബന്ധത്ത഻ലഽള്ളതഽം ഄവധ഻യ഻ല് ഈള്ളതഽമഺയ അളുഔീളയഽം ഈള്ീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ )
ഈണട് (ുെഺദയം 11 ന് ദയവഺയ഻ ഈത്തരം നൽകുക)

2

ആലല (ദയവഺയ഻ ുെഺദയം 32 ുലക്ക് ുരഺഔഽഔ)

ന഻ങ്ങൾ ന഻ലവ഻ൽ ുവതനത്ത഻ന് ുവണട഻ ുജഺല഻ ീെയ്യുഔയഺീണങ്ക഻ല് (ഄവധ഻യ഻ല് അയ഻ര഻ക്കഽഔ എന്നഺല് ീതഺഴ഻ൽ ബന്ധത്ത഻ൽ
അയ഻ര഻ക്കഽഔ ): 11-31 ുെഺദയങ്ങൾക്കദയവഺയ഻
്
ഈത്തരം നൽകുക

Q11.

ന഻ങ്ങളുീട ത്രധഺന ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല഻ല് ന഻ങ്ങളുീട സഺധഺരണ ഒവര്ഗ്ൂടം ഈള്ീെീട ന഻ങ്ങള് ുജഺല഻ ീെയ്യുന്ന സമയം, ന഻ങ്ങള്
സമ്പഺദ഻ക്കഽന്ന രണം എന്ന഻വീയക്കഽറ഻ച്ച് െ഻ര഻ക്കഽഔ . ത഻രീെടഽക്കഺ ൻ ആവ മാന്ന് മഺത്തുമ ന഻ങ്ങള്ക്ക് ഈള്ളൂീവങ്ക഻ല് ്, െഽവീടയഽള്ളവയ഻ല്
ന഻ങ്ങള് ത഻രീെടഽക്കഽന്നത് എരഺണ്? (ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .)

1

ഔാടഽതല് സമയം ുജഺല഻ ീെയ്ക്ത് ഔാടഽതൽ രണം സമ്പഺദ഻ക്കഽന്നഽ

3

ഔഽറച്ച് സമയം ുജഺല഻ ീെയ്ക്ത് ഔഽറച്ച് രണം
സമ്പഺദ഻ക്കഽന്നഽ

2

തഽലയമഺയ മണ഻ക്കാറഽഔള് ുജഺല഻ ീെയ്ക്ത് തഽലയമഺയ രണം സമ്പഺദ഻ക്കഽന്നഽ

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

Q12

ന഻ങ്ങളുീട (മഽകയമഺയ) ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ീന സംബന്ധ഻ച്ച ഇ ത്രസ്തഺവനഔ ൾ ഒുരഺന്ന഻നഽം ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ
ീതഺഴ഻ല഻ന് ബഺധഔമഺഔഽന്നത഻ുനഺട് ന഻ങ്ങള് എത്തമഺത്തം ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ ഄീലലങ്ക഻ല് വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ എന്ന് ഔഺണ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല്
ദയവഺയ഻ ഄടയഺളമ഻ടഽഔ . ഒുരഺ വര഻യ഻ീലയഽം രഽ ഔളത്ത഻ല് ഄടയഺളമ഻ടഽഔ <വ഻ശദ഼ഔരണക്കഽറ഻െ് ്: രഺള്ക്ക് ന്ന഻ലധ഻ഔം ുജഺല഻ഔൾ
ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ലഽഔള് ഈണീടങ്ക഻ൽ ഄയഺളുീട ത്രധഺനീെട്ട ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല഻ീനയഺണ് ുെഺദയം സാെ഻െ഻ക്കഽന്നത് .>

a
b
c
d
e

എന്ീറ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് സഽരക്ഷ഻തമഺണ്
എന്ീറ വരഽമഺനം ഈയർന്നതാണ്

1

ശക്തമഺയ഻ ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ

രഽുരഺഖത഻യ്ക്ക്കഺയഽള്ള എന്ീറ ഄവസരങ്ങൾ ഈയർന്നതാണ്

2

ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ

എന്ീറ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് രസഔരമഺണ്

3

ുയഺജ഻ക്കഽഔുയഺ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽഔുയഺ ീെയ്യുന്ന഻ലല

എന഻ക്ക് സവതത്രമഺയ഻ ുജഺല഻ ീെയ്യഺൻ ഔഴ഻യഽം

4

വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ

f

എന്ീറ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ല് എന഻ക്ക് മറ്റുള്ളവീര
സഹഺയ഻ക്കഺന് ഔഴ഻യഽം

5

ശക്തമഺയ഻ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ

g

എന്ീറ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് സമാഹത്ത഻ന് ഈരഔഺരത്രദമഺണ്

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

h

എന്ീറ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ല് ഞഺന് മറ്റ് അളുഔളുമഺയ഻
ബന്ധീെടഺറഽണട്

Q13

a

b
Q14

ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻ സഺഹെരയീത്തക്കഽറ഻ച്ചുള്ള ഔാടഽതല് ുെഺദയങ്ങള് ്. ഒുരഺ ആനവഽം ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻യ്ക്ക്ക് എത്തമഺത്തം ബഺധഔമഺീണന്ന്
ഔഺണ഻ക്കഽവഺനഺയ഻ ഄത഻നഽെഽവീടയഽള്ള ഔളത്ത഻ല് ഄടയഺളമ഻ടഽഔ . ഒുരഺ വര഻യ഻ലഽം രഽ ഔളത്ത഻ല് ഄടയഺളമ഻ടഽഔ

ഔഠ഻നമഺയ ശഺര഼ര഻ഔഺധവഺനം ന഻ങ്ങള്ക്ക് എത്തമഺത്തം
ീെുയ്യണടതഺയ഻വരഽന്നഽ?

ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻ ുേശഔരമഺയ഻ ന഻ങ്ങള്ക്ക് എത്തമഺത്തം
ഄനഽഭവീെടഽന്നഽ?

ന഻ങ്ങളുീട സഺധഺരണ ത്രവയത്ത഻ സമയങ്ങള഻ല് ന഻ങ്ങള് എത്ത രത഻വഺയ഻
വ഼ട്ട഻ൽ ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നഽ?

b

ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ല് വഺരഺരയങ്ങള഻ൽ ുജഺല഻
ീെുയ്യണട഻വരഽന്നത് എത്ത മഺത്തമഺണ്?

2

ആടക്ക഻ീട

3

െ഻ലുെഺൾ

4

വ഻രളമഺയ഻

5

ര഻ക്കലഽമ഻ലല

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

1
2
3
4
5
8

എലലഺയ്ക്ുെഺഴഽം
ആടക്ക഻ീട
െ഻ലുെഺൾ
വ഻രളമഺയ഻
ര഻ക്കലഽമ഻ലല
ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻ സമയം എങ്ങീന ന഻ശ്ചയ഻ക്കീെടഽന്നഽീവന്ന് വ഻ശദമഺക്കഽന്ന ഄനഽുയഺജയമഺയ ത്രസ്ഥഺവന െഽവീടയഽള്ളവയ഻ല് ഏതഺണ്?
(ന഻ങ്ങള് ുജഺല഻ അരംഭ഻ക്കഽഔയഽം രാര്ഗ്ത്ത഻യഺക്കഽഔയഽം ീെയ്യുന്ന സമയം എന്നതഺണ് ുജഺല഻ സമയം എന്നതഽീഔഺണട് ഞങ്ങള്
ഄര്ഗ്ഥമഺക്കഽന്നത് , രഽ അഴ്െയ഻ല് ഄീലലങ്ക഻ല് മഺസത്ത഻ല് ന഻ങ്ങള് ുജഺല഻ ീെയ്യുന്ന അീഔ മണ഻ക്കാറഽഔള് ഄലല) ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല്
മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .

1

അരംഭ഻ക്കഽന്ന സമയവഽം രാര്ഗ്ത്ത഻യഺഔഽന്ന സമയവഽം ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്നത്
എന്ീറ ീതഺഴ഻ലഽടമയഺണ്, എന഻ക്ക് സവരമഺയ഻ ഄത് മഺറ്റഺന് ഔഴ഻യ഻ലല.

2

െ഻ല രര഻ധ഻ഔൾക്കുള്ളിൽന഻ന്നഽീഔഺണട് എന്ീറ ുജഺല഻ എുെഺള്
അരംഭ഻ക്കണീമന്നഽം ഄവസഺന഻െ഻ക്കണീമന്നഽം ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന് എന഻ക്ക്
ഔഴ഻യഽം

Q16

എലലഺയ്ക്ുെഺഴഽം

ഒുരഺ വര഻യ഻ലഽം രഽ ഔളത്ത഻ല് ഄടയഺളമ഻ടഽഔ

a

Q15

1

3

ുജഺല഻ എുെഺള് അരംഭ഻ക്കണീമന്നഽം
രാര്ഗ്ത്ത഻യഺക്കണീമന്നഽം ത഼രഽമഺന഻ക്കഽവഺനഽള്ള
രാര്ഗ്ണമഺയ സവഺത്തത്രയം എന഻ക്കഽണട്

ന഻ങ്ങളുീട ത്രധഺന ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല഻ന്ീറ രത഻വ് സമയത്ഔമങ്ങള് വ഻ശദമഺക്കഽന്ന െഽവീടയഽള്ള ത്രസ്ഥഺവനഔള഻ല് ന഻ങ്ങള്ക്ക്
ഔാടഽതല് ഄനഽുയഺജയമഺയത് ഏത്? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .

1

എന഻ക്ക് രഽ രത഻വ് ീഷഡയാൾ ഄീലലങ്ക഻ൽ ഷ഻ഫ്ററ്റ്്(രഔൽ,
ൂവഔഽുന്നരം ഄീലലങ്ക഻ൽ രഺത്ത഻) ഈണട്

3

എന്ീറ ീതഺഴ഻ലഽടമ വളീര ീരീട്ടന്ന് ുജഺല഻ സമയം
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ന രഽ ീഷഡയാൾ അണ് എന഻ക്കഽള്ളത്

2

ആടക്ക഻ീട മഺറഽന്ന രഽ ീഷഡയാൾ ഄീലലങ്ക഻ൽ ഷ഻ഫ്ററ്റ്്അണ്
എന഻ക്കഽള്ളത് (ഈദഺഹരണത്ത഻ന് രഔല഻ല് ന഻ന്ന് ൂവഔഽുന്നരുത്തക്ക്
ഄീലലങ്ക഻ല് രഺത്ത഻യ഻ുലക്ക്)

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

Q17

ന഻ങ്ങളുീട ൂദനംദ഻ന ുജഺല഻ എങ്ങീന ത്ഔമ഼ഔര഻ക്കഽന്നഽീവന്ന് വ഻ശദമഺക്കഽന്ന െഽവീടയഽള്ള ത്രസ്തഺവനഔള഻ല് ന഻ങ്ങള്ക്ക് ുയഺജ഻ക്കഽന്നത്
ഏത്? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .

1

എന്ീറ ൂദനംദ഻ന ുജഺല഻ എങ്ങീന ത്ഔമ഼ഔര഻ക്കണീമന്ന് എന഻ക്ക്
സവത്തരമഺയ഻ ത഼രഽമഺന഻ക്കഺൻ ഔഴ഻യഽന്നഽ

3

എന്ീറ ൂദനംദ഻ന ുജഺല഻ഔള് എത്രഔഺരം
ത്ഔമ഼ഔര഻ക്കണീമന്ന് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺനഽള്ള സവഺതത്രയം
എന഻ക്ക഻ലല

2

െ഻ല രര഻ധ഻ഔൾക്കുള്ളിൽന഻ന്നഽീഔഺണട് എന്ീറ ൂദനംദ഻ന
ുജഺല഻ഔള് എങ്ങീന ത്ഔമ഼ഔര഻ക്കണീമന്ന് എന഻ക്ക് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന് ഔഴ഻യഽം

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

Q18
1
2
3
Q19

വയക്ത഻രരമഺയുതഺ ഄീലലങ്ക഻ല് ഔഽടഽംബരരമഺയുതഺ അയ ഔഺരയങ്ങള്ക്കഺയ഻ ുജഺല഻ സമയത്ത് ുന്നഺ രണുടഺ മണ഻ക്കാര്ഗ്
എടഽുക്കണട഻വരഽന്നത് ന഻ങ്ങള്ക്ക് എത്തമഺത്തം ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ് ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
ട്ടും ബഽദ്ധ഻മഽട്ട഻ലല

4

വളീര ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള്ളത്

രഽരഺട് ബഽദ്ധ഻മഽട്ട഻ലല

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

1
2
3
4
5

എലലഺയ്ക്ുെഺഴഽം
ആടക്ക഻ീട
െ഻ലുെഺൾ
വ഻രളമഺയ഻
ര഻ക്കലഽമ഻ലല

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

ഏീറക്കഽീറ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള്ളത്
ഒുരഺ വര഻യ഻ലഽം രഽ ഔളത്ത഻ല് ഄടയഺളമ഻ടഽഔ

a

ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻യ഻ീല ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ീല അവശയങ്ങൾ
ന഻ങ്ങളുീട ഔഽടഽംബജ഼വ഻തീത്ത എത്തമഺത്തം സവ഼ധ഼ന഻ക്കഽന്നതഺയഺണ്
ന഻ങ്ങള് ഔരഽതഽന്നത്?

b

ന഻ങ്ങളുീട ഔഽടഽംബജ഼വ഻തത്ത഻ീല അവശയങ്ങൾ ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻ീയ
ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ീന എത്തമഺത്തം സവ഼ധ഼ന഻ക്കഽന്നതഺയഺണ് ന഻ങ്ങള്
ഔരഽതഽന്നത്?

Q20
1
2
3
Q21
1
2
Q22.

ന഻ങ്ങളുീട മഽൻകാല ീതഺഴ഻ല് രര഻െയവഽം / ഄീലലങ്ക഻ൽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് ൂവദഗ്ദ്ധയവഽം ന഻ങ്ങളുീട ആുെഺഴീത്ത
ുജഺല഻യ഻ല് ന഻ങ്ങള്ക്ക് എത്തമഺത്തം ത്രുയഺജനീെടഽത്തഺന് സഺധ഻ക്കഽന്നഽ ? (ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .)
മ഻ക്കവഺറഽം ആലല

4

മ഻ക്കവഺറഽം എലലഺം

ഔഽറച്ച്

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

ധഺരഺളം
ഔഴ഻െ 12 മഺസങ്ങള഻ല് ്, ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല് ൂവദഗ്ദയം ീമച്ചീെടഽത്തഽന്നത഻നഺയ഻ ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻സ്ഥലത്ത്
ഄീലലങ്ക഻ൽ മീറ്റവ഻ീടീയങ്ക഻ലഽം ന഻ങ്ങള്ക്ക് രര഻ശ഼ലനം ലഭ഻ുച്ചഺ? (ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .)
ഄീത

a

ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻സ്ഥലത്ത് മഺുനജ്ീമന്റഽം ജ഼വനക്കഺരഽം തമ്മ഻ലഽള്ള
ബന്ധം ീരഺതഽവഺയ഻ ന഻ങ്ങള് എങ്ങീന വ഻ശദ഼ഔര഻ക്കഽം?

b

ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻സ്ഥലത്ത് ന഻ങ്ങളുീട സഹുജഺല഻ക്കഺര്ഗ് /
സഹത്രവർത്തകരുമായുള്ള ബന്ധം ീരഺതഽവഺയ഻
വ഻ശദമഺക്കഺുമഺ?

Q23.
1
2
3
4
Q24:

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

1
2
3
4
5
8

വളീര നലലത്
നലലത്
ഖഽണുമഺ ുദഺഷുമഺ ആലല
ുമഺശം
വളീര ുമഺശം
ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

ആലല
ഒുരഺ വര഻യ഻ലഽം രഽ ഔളത്ത഻ല് ഄടയഺളമ഻ടഽഔ

ന഻ങ്ങളുീട (ത്രധഺന) ീതഺഴ഻ൽ ഄീലലങ്ക഻ൽ ുജഺല഻യ഻ല് ന഻ങ്ങള്ക്ക് എത്തമഺത്തം സംതിപ്ത഻യഽണട് ? (ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം
ഄടയഺളമ഻ടഽഔ ) <വ഻ശദ഼ഔരണക്കഽറ഻െ് ്: രഺള്ക്ക് ന്ന഻ലധ഻ഔം ുജഺല഻ഔൾ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ലഽഔള് ഈണീടങ്ക഻ൽ ഄയഺളുീട ത്രധഺനീെട്ട
ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല഻ീനയഺണ് ുെഺദയം സാെ഻െ഻ക്കഽന്നത് .>
രാർണ്ണമായും
തിപ്ത഻ഔരം

5

ഄല്രം ഄസംതിപ്ത഻

വളീര തിപ്ത഻ഔരം

6

വളീര ഄസംപ്തിത഻

ഄല്രം തിപ്ത഻

7

രാർണ്ണമായ
ഄസംതിപ്ത഻

തിപ്ത഻ുയഺ ഄസംതിപ്ത഻ുയഺ ആലല

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

െഽവീടയഽള്ള ത്രസ്തഺവനഔള് ഒുരഺന്ന഻ുനഺടഽം ന഻ങ്ങള് എത്തമഺത്തം ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ ഄീലലങ്ക഻ല് വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ ? ഒുരഺ വര഻യ഻ലഽം രഽ
ഔളത്ത഻ല് ഄടയഺളമ഻ടഽഔ

a

ഞഺന് ുജഺല഻ ീെയ്യുന്ന ഔമ്പന഻യഽീട ഄീലലങ്ക഻ല് സ്ഥഺരനത്ത഻ന്ീറ
വളര്ഗ്ച്ചീയ സഹഺയ഻ക്കഽന്നത഻ന് ഔാടഽതല് ഔഠ഻നമഺയ഻ രര഻ത്ശമ഻ക്കഺന്
ഞഺന് തയ്യഺറഺണ് .

b

എന്ീറ ഔമ്പന഻ ഄീലലങ്ക഻ല് സ്ഥഺരനത്ത഻നഺയ഻ ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നത഻ല്
ഞഺന് ഄഭ഻മഺനം ീഔഺള്ളുന്നഽ.

c

ഇ സ്ഥഺരനത്ത഻ുനഺീടഺെം ന഻ല്ക്കഽന്നത഻ന് ഔാടഽതല് രണം വഺഗ്ദഺനം
ീെയ്ക്ത മീറ്റഺരഽ ീതഺഴ഻ല് ഄീലലങ്ക഻ല് ുജഺല഻ ഞഺന് ന഻രസ഻ക്കഽം .

1

ശക്തമഺയ഻ ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ

2
3
4
5

ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ുയഺജ഻ക്കഽഔുയഺ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽഔുയഺ ീെയ്യുന്ന഻ലല
വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ശക്തമഺയ഻ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

Q25.

ന഻ങ്ങള് ുജഺല഻ ീെയ്യുന്ന ഔമ്പന഻ ഄീലലങ്ക഻ല് സ്ഥഺരനം ഔണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത ന഻ങ്ങള് ീെയ്യുന്ന ുജഺല഻യഽീട സവഭഺവം െ഻ര഻ക്കഽഔ .
െഽവീടയഽള്ള ത്രസ്തഺവനഔള് ഒുരഺന്ന഻ുനഺടഽം ന഻ങ്ങള് എത്തമഺത്തം ുയഺജ഻ക്കഽം ഄീലലങ്ക഻ല് വ഻ുയഺജ഻ക്കഽം ? ഒുരഺ വര഻യ഻ലഽം രഽ
ഔളത്ത഻ല് ഄടയഺളമ഻ടഽഔ

a

എന഻ക്ക് ഄവസരം നല്ഔ഻യഺല് ്, എന്ീറ ആുെഺഴീത്ത ുജഺല഻യഽീട
സവഭഺവം ഞഺന് വയതയസ്ഥമഺക്കഽം .

b

ഞഺൻ ീെയ്യുന്ന ുജഺല഻യ഻ല് ഞഺന് ഄഭ഻മഺന഻ക്കഽന്നഽ .

Q26
1
2
3
Q27
1
2
3
Q28
1
2
Q29

1
2
3
4
5
8

ശക്തമഺയ഻ ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ുയഺജ഻ക്കഽഔുയഺ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽഔുയഺ ീെയ്യുന്ന഻ലല
വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ശക്തമഺയ഻ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

ന഻ങ്ങളുീട ആുെഺഴീത്ത ുജഺല഻ീയുെഺീലീയങ്ക഻ലഽം നലലതഺയ രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല് ഔണീടത്തഽന്നത് എത്തമഺത്തം ബഽദ്ധ഻മഽട്ട്
ഄീലലങ്ക഻ല് എളുെമഺീണന്നഺണ് ന഻ങ്ങള് ഔരഽതഽന്നത് ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
വളീര എളുെം

4

ഄല്െം ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള്ളത്

ഄല്െം എളുെമഺണ്

5

വളീര ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള്ളത്

എളുെുമഺ ബഽദ്ധ഻മഽുട്ടഺ ആലല

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

എലലഺവ഻ധത്ത഻ലഽം ഄടഽത്ത 12 മഺസത്ത഻നഽള്ള഻ ൽ മീറ്റഺരഽ ഔമ്പന഻യ഻ല് ഄീലലങ്ക഻ല് സ്ഥഺരനത്ത഻ല് ന഻ങ്ങള് രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല്
ുനടഺന് ത്ശമ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള സഺധയത എത്രഔഺരമഺണ് ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
വളീര സഺധയതയഽണട്

4

ത഼ീര സഺധയതയ഻ലല

സഺധയതയഽണട്

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

സഺധയതയ഻ലല
ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല് നഷ്ടീെടഽവഺനഽള്ള സഺധയതയ഻ല് ന഻ങ്ങള് എത്തമഺത്തം വ഻ഷമ഻ക്കഽം ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം
ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
ഞഺൻ രഽരഺട് വ഻ഷമ഻ക്കഽന്നഽ

3

ഞഺൻ ഄല്രം വ഻ഷമ഻ക്കഽന്നഽ

ഞഺൻ രഽരര഻ധ഻വീര വ഻ഷമ഻ക്കഽന്നഽ

4

എന഻ക്ക് ട്ടും വ഻ഷമമ഻ലല

െഽവീടയഽള്ള ത്രസ്തഺവനഔുളഺട് ന഻ങ്ങള് എത്ത മഺത്തം ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ ഄീലലങ്ക഻ല് വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ ? ഒുരഺ വര഻യ഻ലഽം രഽ ഔളത്ത഻ല്
ഄടയഺളമ഻ടഽഔ

a

ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ ഴ഻വഺക്കഺൻ രഽത഻യ ൂവദഗ്ദ്ധയങ്ങള് അവശയമഺയ
രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് സവ഼ഔര഻ക്കഺന് ഞഺന് തയ്യഺറഺഔഽം

1

ശക്തമഺയ഻ ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ

b

ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ ഴ഻വഺക്കഺൻ ഔഽറെ ുവതനമഽള്ള ുജഺല഻
സവ഼ഔര഻ക്കഽവഺന് ഞഺന് തയ്യഺറഺഔഽം

2

ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ

c

ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ ഴ഻വഺക്കഺൻ തഺൽക്കാലികമായരഽ ീതഺഴ഻ൽ
സവ഼ഔര഻ക്കഺൻ ഞഺന് തയ്യഺറഺഔഽം

3

ുയഺജ഻ക്കഽഔുയഺ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽഔുയഺ ീെയ്യുന്ന഻ലല

d

ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ ഴ഻വഺക്കഺൻ ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നത഻ന് ഔാടഽതല് ദാരം
യഺത്ത ീെയ്യഺന് ഞഺന് തയ്യഺറഺഔഽം

4

വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ

e

ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ ഴ഻വഺക്കഺൻ ആരയയ഻ല് എവ഻ീടയഽം സഞ്െര഻ക്കഺന്
ഞഺന് തയ്യഺറഺഔഽം

5

ശക്തമഺയ഻ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ

f

ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ ഴ഻വഺക്കഺൻ മീറ്റഺരഽ രഺജയുത്തക്ക് ുരഺഔഽവഺനഽം
ഞഺന് തയ്യഺറഺഔഽം

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

Q30

ഔഴ഻െ 12 മഺസങ്ങള഻ൽ, ന഻ങ്ങളുീട ത്രധഺന ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ന് രഽറുമ ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്ന മുറ്റീതങ്ക഻ലഽം ുജഺല഻ ന഻ങ്ങള്
ീെയ്ക്ുതഺ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .

1

ഄീത, അ ഔഺലയളവ഻ൽ മഽഴഽവനഽം (ുെഺദയം 31 ന് ദയവഺയ഻ ഈത്തരം
നൽകുക)

3

ഄീത, അ ഔഺലയളവ഻ൽ െ഻ലുെഺള് (ുെഺദയം 31 ന്
ദയവഺയ഻ ഈത്തരം നൽകുക)

2

ഄീത, അ ഔഺലയളവ഻ൽ മ഻ക്കവഺറഽം (ുെഺദയം 31 ന് ദയവഺയ഻
ഈത്തരം നൽകുക)

4

ആലല (Q44 ന് ുശഷമഽള്ള O2 ല് ുരഺഔഽഔ)

Q31

12 മഺസങ്ങള഻ലഺയ഻ , ന഻ങ്ങളുീട ത്രധഺന ുജഺല഻ീയ ഄുരക്ഷ഻ച്ച് ന഻ങ്ങളുീട ഄധ഻ഔ ുജഺല഻ (ഔൾ) ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല഻ല് ന഻ന്നഽം ന഻ങ്ങള്
എത്തമഺത്തം സമ്പഺദ഻ച്ചു ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
എന്ീറ ഄധ഻ഔ ുജഺല഻ (ഔൾ) ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ല് ന഻ന്നഽം, ഞഺൻ സമ്പഺദ഻ച്ചത് ...

1

ത്രധഺന ീതഺഴ഻ല഻ുനക്കഺള് ഄീലലങ്ക഻ൽ ുജഺല഻ുയക്കഺള് വളീര ഔഽറവ്

4

2

ത്രധഺന ീതഺഴ഻ൽ ഄീലലങ്ക഻ൽ ുജഺല഻യ഻ല് ന഻ന്നഽം ഔഽറവ്

5

3

ത്രധഺന ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ന് തഽലയം

8

ത്രധഺന ീതഺഴ഻ൽ ഄീലലങ്ക഻ൽ ുജഺല഻യ഻ല് ന഻ന്നഽം
ഔാടഽതല്
ത്രധഺന ീതഺഴ഻ൽ ഄീലലങ്ക഻ൽ ുജഺല഻ുയക്കഺള് വളീര
ഔാടഽതല്
ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

ുവതനത്ത഻നഺയ഻ ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നവര്ഗ്ക്കഽള്ള ുെഺദയഺവല഻ ഄവസഺന഻ക്കഽന്നഽ
ുെഺദയങ്ങൾ 32 മഽതല് 44 വീര ഴ഻വഺക്കഽഔ , ദയവഺയ഻ O2 ല് ുരഺഔഽഔ
32 - 44 ുെഺദയങ്ങള്ക്ക് ദയവഺയ഻ ഈത്തരം നല്ഔഽഔ ന഻ങ്ങള് ആുെഺള് ുവതനത്ത഻നഺയ഻ ുജഺല഻ ീെയ്യുന്ന഻ീലലങ്ക഻ല് (Q10 ന് "ആലല" എന്ന്
ഈത്തരം നല്ഔ഻യവര് ്)

Q32

ന഻ങ്ങൾ എുെഺീഴങ്ക഻ലഽം രഽ വർഷമോഄീലലങ്ക഻ല് ഄത഻ലധ഻ഔുമഺ ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്ന ുജഺല഻ ീെയ്ക്ത഻ട്ടുണുടഺ ? ദയവഺയ഻ രഽ
ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .

1
Q33a

2
ഄീത (ുെഺദയം 33 ന് ദയവഺയ഻ ഈത്തരം നൽകുക)
ആലല (ദയവഺയ഻ ുെഺദയം 36 ുലക്ക് ുരഺഔഽഔ)
ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്ന ന഻ങ്ങളുീട ഔഴ഻െ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല് ഄവസഺന഻ച്ചത് എന്നഺണ്?
__________ ല് (വർഷം)

Q33b

ദയവഺയ഻ മഺസം വയക്തമഺക്കഽഔ .
__________ ൽ (മഺസം)

Q34
1
2
3
4
Q35
1
2
3
4
5
Q36
1
Q37
1
2
3
Q38
1
2
Q39
a
b
c
d

ന഻ങ്ങളുീട ഔഴ഻െ ീതഺഴ഻ൽ ഄീലലങ്ക഻ൽ ുജഺല഻യ഻ല് ന഻ങ്ങള്ക്ക് എത്തമഺത്തം സംതിപ്ത഻ ഈണടഺയ഻രഽന്നഽ ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം
ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
രാർണ്ണമായും
തിപ്ത഻ഔരം

5

ഄല്രം ഄസംതിപ്ത഻

വളീര തിപ്ത഻ഔരം

6

വളീര ഄസംപ്തിത഻

ഄല്രം തിപ്ത഻

7

രാർണ്ണമായ
ഄസംതിപ്ത഻

തിപ്ത഻ുയഺ ഄസംതിപ്ത഻ുയഺ ആലല

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് ഄവസഺന഻ക്കഺനഽള്ള ത്രധഺന ഔഺരണം എരഺയ഻രഽന്നഽ ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം
ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
എന഻ക്ക് വ഻രമ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ത്രഺയമഺയ഻

6

എീന്ന ര഻ര഻ച്ചുവ഻ട്ടു

എന്ീറ ത഼രഽമഺനം ത്രഔഺരം ഞഺന് ുനരുത്ത വ഻രമ഻ച്ചു,

7

എന്ീറ ീതഺഴ഻ൽ ഔഺലഺവധ഻/ ഔരഺര്ഗ് ഄവസഺന഻ച്ചു

ഞഺന് ുനരീത്ത വ഻രമ഻ച്ചു, എന്ീറ ത഼രഽമഺനത്രഔഺരം ഄലല

8

ഔഽടഽംബ ഈത്തരവഺദ഻തവങ്ങൾ

ഞഺൻ (എന്നുന്നക്കഽമഺയ) ദഽര്ഗ്ബലനഺയ഻

9

ഞഺൻ വ഻വഺഹം ഔഴ഻ച്ചു

എന്ീറ ുജഺല഻ സ്ഥലം രാട്ട഻
ന഻ങ്ങൾക്കആുെഺൾ
്
ഄീലലങ്ക഻ൽ ഭഺവ഻യ഻ൽ, ുവതനം ലഭ഻ക്കഽന്ന രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് ീെയ്യഺന് തഺല്രരയമഽണുടഺ ?
ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
ഄീത (ുെഺദയം 37 ന് ദയവഺയ഻ ഈത്തരം നൽകുക)

2

ആലല (ദയവഺയ഻ ുെഺദയം 43 ുലക്ക് ുരഺഔഽഔ)

രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് ഔണീടത്തഽവഺനഽള്ള സഺധയത എത്തയഺീണന്നഺണ് ന഻ങ്ങള് ഔരഽതഽന്നത് ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം
ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
വളീര സഺധയതയഽണട്

4

ത഼ീര സഺധയതയ഻ലല

സഺധയതയഽണട്

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

സഺധയതയ഻ലല
രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല് ഔണീടത്തഺന് സഺധ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽന്നത഻ല് ന഻ങ്ങള് എത്തമഺത്തം വ഻ഷമ഻ക്കഽം ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം
ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
ഞഺൻ രഽരഺട് വ഻ഷമ഻ക്കഽന്നഽ

3

ഞഺൻ ഄല്രം വ഻ഷമ഻ക്കഽന്നഽ

4
എന഻ക്ക് ട്ടും വ഻ഷമമ഻ലല
ഞഺൻ രഽരര഻ധ഻വീര വ഻ഷമ഻ക്കഽന്നഽ
െഽവീടയഽള്ള ത്രസ്തഺവനഔുളഺട് ന഻ങ്ങള് എത്ത മഺത്തം ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ ഄീലലങ്ക഻ല് വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ ? ഒുരഺ വര഻യ഻ലഽം രഽ ഔളത്ത഻ല്
ഄടയഺളമ഻ടഽഔ
രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് ലഭ഻ക്കഽന്നത഻ന് രഽത഻യ
1
ശക്തമഺയ഻ ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ൂവദഗ്ദ്ധയങ്ങള് അവശയമഺയ രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല്
സവ഼ഔര഻ക്കഺന് ഞഺന് തയ്യഺറഺഔഽം
രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് ലഭ഻ക്കഽന്നത഻ന് ഔഽറെ ുവതനമഽള്ള
2
ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ുജഺല഻ സവ഼ഔര഻ക്കഽവഺന് ഞഺന് തയ്യഺറഺഔഽം
രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് ലഭ഻ക്കഽന്നത഻ന് തഺൽക്കാലിക
3
ുയഺജ഻ക്കഽഔുയഺ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽഔുയഺ ീെയ്യുന്ന഻ലല
ീതഺഴ഻ൽ സവ഼ഔര഻ക്കഺൻ ഞഺന് തയ്യഺറഺഔഽം
രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് ലഭ഻ക്കഽന്നത഻ന് ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നത഻ന്
4
വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ഔാടഽതല് ദാരം യഺത്ത ീെയ്യഺന് ഞഺന് തയ്യഺറഺഔഽം

e

രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് ലഭ഻ക്കഽന്നത഻ന് ആരയയ഻ല് എവ഻ീടയഽം
സഞ്െര഻ക്കഺന് ഞഺന് തയ്യഺറഺഔഽം

5

ശക്തമഺയ഻ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ

f

രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് ലഭ഻ക്കഽന്നത഻ന് മീറ്റഺരഽ രഺജയുത്തക്ക്
ുരഺഔഽവഺന് ഞഺന് തയ്യഺറഺഔഽം

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

Q40

ഔഴ഻െ 12 മഺസീത്ത ഔഽറ഻ച്ച് െ഻ര഻ക്കഽഔ , രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് ഔണീടത്തഺൻ ആന഻െറയഽന്നവയ഻ല് ഏീതങ്ക഻ലഽം ന഻ങ്ങള്
ീെയ്ക്ുതഺ? ഒുരഺ വര഻യ഻ലഽം രഽ ഔളത്ത഻ല് ഄടയഺളമ഻ടഽഔ

a

രഽ രബ്ല഻ഔ് എുമ്പലഺയ്ക്ീമന്റ് ഏജൻസിയില് രജ഻സ്റ്റർ ീെയ്ക്ുതഺ?

b

രഽ സവഔഺരയ എുമ്പലഺയ്ക്ീമന്റ് ഏജൻസിയില് രജ഻സ്റ്റർ ീെയ്ക്ുതഺ?

1

ആലല

c

ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് രരസയങ്ങൾക്കമറഽരട഻
്
നല്ഔ഻ുയഺ?

2

ഄീത, ുന്നഺ രണുടഺ തവണ

3

ഄീത, രണട഻ല് ഄധ഻ഔം

d
e
f

Q41
1
2
Q42
1
Q43
1
2
3
4
5
Q44
1
2

രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ന് ുവണട഻, ആന്റർനെറ്റിലും
രത്തങ്ങള഻ലഽം രരസയം ീെയ്ക്ുതഺ?
ീതഺഴ഻ലഽടമഔുളഺട് ുനര഻ട്ട് ഄഭയര്ഗ്ഥ഻ുച്ചഺ?
രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് ഔണീടത്തഺൻ ന഻ങ്ങീള
സഹഺയ഻ക്കഺന് ബന്ധഽക്കൾ, സഽഹിത്തഽക്കൾ, സഹത്രവർത്തകരോട്
അവശയീെുട്ടഺ?

ഔഴ഻െ 12 മഺസങ്ങള഻ല് ്, ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല് ൂവദഗ്ദയം ീമച്ചീെടഽത്തഽന്നത഻നഺയ഻ ന഻ങ്ങള്ക്ക് രര഻ശ഼ലനം ലഭ഻ുച്ചഺ?
ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
ഈണട്

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

ആലല
ന഻ങ്ങൾ ന഻ലവ഻ൽ രഽ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് ഄുനവഷ഻ക്കഽന്നഽണുടഺ ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
ഈണട്

2

ആലല

ന഻ങ്ങളുീട ത്രധഺന വരഽമഺന ുത്സഺതസ്് എരഺണ്? രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ (ത്ശദ്ധ഻ക്കഽഔ : സഺമ്പത്ത഻ഔ ര഻രഽണ "ീവറഽം
സഺമ്പത്ത഻ഔമഺയ സഹഺയം മഺത്തമലല " ഭക്ഷണം, വസ്ത്തം, തഺമസം ുരഺലഽള്ള ഔഺരയങ്ങളും ആത഻ല് ഈൾപ്പെടുന്.)നു
ആുെഺഴീത്ത രങ്കഺള഻

6

വലലുെഺഴഽമഽള്ള ുജഺല഻

മറ്റു ഔഽടഽംബഺംഖങ്ങൾ

7

വ഻ദയഺഭയഺസ വഺയ്ക്രഔള് / ൂസ്റ്റെന്റഽഔള്

ീരൻഷൻ (സവഔഺരയ / സംസ്ഥഺനം)

8

ുസവ഻ംഗ്സ്

ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ അനഽഔാലയങ്ങള്

9

ന഻ുക്ഷരങ്ങൾ ഄീലലങ്ക഻ൽ വഺടഔ വരഽമഺനം

സഺമാഹ഻ഔ സഹഺയം / ുക്ഷമം
95
മറ്റുള്ളവ
ന഻ങ്ങളുീട ത്രധഺന സഺമ്പത്ത഻ഔ ര഻രഽണ നഷ്ടീെടഽവഺനഽള്ള സഺധയതയ഻ല് ന഻ങ്ങള് എത്തമഺത്തം വ഻ഷമ഻ക്കഽം ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം
ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
ഞഺൻ രഽരഺട് വ഻ഷമ഻ക്കഽന്നഽ

3

ഞഺൻ ഄല്രം വ഻ഷമ഻ക്കഽന്നഽ

ഞഺൻ രഽരര഻ധ഻വീര വ഻ഷമ഻ക്കഽന്നഽ
ഒപ്ഷണല്

4

എന഻ക്ക് ട്ടും വ഻ഷമമ഻ലല

ന഻ലവ഻ൽ ുവതനത്ത഻നഺയ഻ ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നവര്ഗ്ക്ക് O1 ഴ഻വഺക്കഺവഽന്നതഺണ് .

O1
1
O2
a
b
c
d
e
O3

ഄഞ്െ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ, ന഻ങ്ങൾ എുെഺീഴങ്ക഻ലഽം ുവതനത്ത഻നഺയ഻ ുജഺല഻ ീെയ്ക്ത഻ട്ടുണുടഺ ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം
ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
ഄീത (ുെഺദയം O2 ന് ദയവഺയ഻ ഈത്തരം നൽകുക)

2

ആലല (ദയവഺയ഻ ുെഺദയം O3 ുലക്ക് ുരഺഔഽഔ)

ഔഴ഻െ ഄഞ്െ് വർഷങ്ങളിലായി
, ന഻ങ്ങളുീട ീതഺഴ഻ൽ ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ ആന഻െറയഽന്ന മഺറ്റങ്ങൾ ഏീതങ്ക഻ലഽം ഈണടഺയ഻ട്ടുണുടഺ ?
ഒുരഺ വര഻യ഻ലഽം രഽ ഔളത്ത഻ല് ഄടയഺളമ഻ടഽഔ
മാന്നഽ മഺസത്ത഻ല് ഄധ഻ഔം ഔഺലം എന഻ക്ക് ീതഺഴ഻ല് ആലലഺയ഻രഽന്നഽ.

1

ഄലല

ഞഺൻ എന്ീറ ീതഺഴ഻ലഽടമീയ മഺറ്റ഻

2

ഄീത, ര഻ക്കൽ

ഞഺൻ എന്ീറ ീതഺഴ഻ല് മഺറ്റ഻
ഞഺൻ എന്ീറ സവരം ബ഻സ഻നസ്് അരംഭ഻ച്ചു / സവയം ീതഺഴ഻ൽ
അരഭ഻ച്ചു.

3

ഄീത, രണടഽതവണ

4

ഄീത, മാന്നഽ ത്രഺവശയം

5
8

ഄീത, മാന്ന഻ൽ ഔാടഽതൽ തവണഔള്
ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

ഞഺൻ രഽ ഄധ഻ഔ ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ല് ഏീറ്റടഽത്തഽ.

ന഻ങ്ങളുീട ന഻ലവ഻ീല സഺമ്പത്ത഻ഔഺവസ്ഥീയ ന഻ങ്ങള് ീരഺതഽുവ എങ്ങീന വ഻ലയ഻രഽത്തഽം ? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
എന്ീറ ന഻ലവ഻ീല സഺമ്പത്ത഻ഔ സഺഹെരയമഺണ് ...

1
2
3

വളീര നലലത്

4

ുമഺശമഺണ്

നലലതഺണ്

5

വളീര ുമഺശം

ഖഽണുമഺ ുദഺഷുമഺ ആലല

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

O4

ഄഞ്െഽ വർഷത്തേതിനെ ഄുരക്ഷ഻ച്ച് ന഻ങ്ങളുീട സഺമ്പത്ത഻ഔഺവസ്ഥ എത്രഔഺരം മഺറ഻ീയന്നഺണ് ന഻ങ്ങള്ക്ക് ഔരഽതഽന്നത് ? ദയവഺയ഻
രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
എന്ീറ ന഻ലവ഻ീല സഺമ്പത്ത഻ഔ സഺഹെരയമഺണ് ...

1

ഄഞ്െഽ വർഷം മഽമ്പുത്തത഻ുനക്കഺള് വളീര നലലതഺണ്

4

ഄഞ്െഽ വർഷം മഽമ്പുത്തത഻ുനക്കഺള് ഏതഺണട്
ുമഺശമഺണ്

2

ഄഞ്െഽ വർഷം മഽമ്പുത്തത഻ുനക്കഺള് ഏഔുദശം നലലതഺണ്

5

ഄഞ്െഽ വർഷം മഽമ്പുത്തത഻ുനക്കഺള് വളീര ുമഺശമഺണ്

3

ഄഞ്െഽ വർഷം മഽമ്പുത്തത഻ന് സമഺനമഺണ്.

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

O5

ഄഞ്െഽ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ന഻ങ്ങളുീട സഺമ്പത്ത഻ഔ സഺഹെരയം എത്രഔഺരമഺയ഻ര഻ക്കഺനഺണ് സഺധയത? ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല്
മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ .
ഄഞ്െഽ വർഷത്തില്എന്ീറ സഺമ്പത്ത഻ഔഺവസ്ഥ ആത്രഔഺരമഺയ഻ര഻ക്കഺം ...

1
2
3
O6

ആന്നുത്തത഻ുനക്കഺള് മ഻ഔച്ചതഺണ്

4

ആന്നുത്തത഻ുനക്കഺള് ഏതഺണട് ുമഺശമഺണ്

ആന്നുത്തത഻ുനക്കഺള് ഏതഺണട് മ഻ഔച്ചതഺണ്

5

ആന്നുത്തത഻ുനക്കഺള് വളീര ുമഺശമഺണ്

ആന്നുത്തത഻ന് സമഺനമഺണ്

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

െഽവീടയഽള്ള ത്രസ്തഺവനഔുളഺട് ന഻ങ്ങള് എത്ത മഺത്തം ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ ഄീലലങ്ക഻ല് വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ ? ഒുരഺ വര഻യ഻ലഽം രഽ ഔളത്ത഻ല്
ഄടയഺളമ഻ടഽഔ

1

60 ഈം ഄത഻ൽക്കൂടുതലുംത്രഺയമഽള്ള അളുഔള് ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നത്
ആരയയഽീട സമ്പദ്്വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് നലലതഺണ്.

2

ുജഺല഻ക്കഺരഽീട ത്രഺയം 60 ഄീലലങ്ക഻ല് ഄത഻നഽമഽഔള഻ല് അഔഽുമ്പഺള്്,
ഄവര്ഗ് ീെറഽെക്കഺര഻ല് ന഻ന്നഽം മഺറ഻ ഄവരഽീട ുജഺല഻ ഄീലലങ്ക഻ല്
ീതഺഴ഻ല് ീെയ്യുന്നഽ.

O7
1
2
3

1
2
3
4
5
8

ശക്തമഺയ഻ ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ുയഺജ഻ക്കഽഔുയഺ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽഔുയഺ ീെയ്യുന്ന഻ലല
വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ശക്തമഺയ഻ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ
ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

ീരഺതഽുവ, ന഻ങ്ങളുീട അുരഺഖയം ആത്രഔഺരമഺീണന്ന് ന഻ങ്ങള് രറയഽുമഺ ... ദയവഺയ഻ രഽ ഔളത്ത഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളമ഻ടഽഔ (ത്ശദ്ധ഻ക്കഽഔ : ഇ
ശഺര഼ര഻ഔവഽം മഺനസ഻ഔവഽമഺയ അുരഺഖയീത്ത സാെ഻െ഻ക്കഽന്നഽ .)
വളീര നലലത്

4

തിപ്ത഻ഔരം

വളീര നലലത്

5

രര഻തഺരഔരം

നലലതഺണ്

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല

ത്രധഺന ുെഺദയഺവല഻ ഞങ്ങള് രാർത്തിയാക്ക
. ന഻ങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചും
ി
ന഻ങ്ങളുീട ഔഽടഽംബീത്തക്കഽറ഻ച്ചും ഞങ്ങള്ക്ക് ഔാടഽതല്
ഄറ഻യഽന്നത഻നഺയ഻ ഞങ്ങള് ന഻ങ്ങുളഺട് ഔാടഽതല് ുെഺദയങ്ങള് ുെഺദ഻ക്കഺന് ുരഺഔഽഔയഺണ് ്. ഇ വ഻ഭഺഖത്ത഻ീല െ഻ല ുെഺദയങ്ങൾ
അവര്ഗ്ത്ത഻ക്കീെടഽന്നതഺയ഻ ന഻ങ്ങള്ക്ക് ുതഺന്ന഻ുയക്കഺം , എന്നഺല് ഄവ ന഻ങ്ങളുീട സ്ഥ഻ര഼ഔരണത്ത഻നഺയഺണ് നല്ഔ഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് .
ജനസംകയഺരരമഺയ
BVQ_01.

ന഻ങ്ങളുീട ല഻ംഖം…
1 രഽരഽഷന്
2 സ്ത്ത഼

BVQ_02

ന഻ങ്ങള് എന്നഺണ് ജന഻ച്ചത്?( ദയവഺയ഻ ന഻ങ്ങളുീട ജനനത്ത഻ന്ീറ വര്ഷം എഴഽതഽഔ( ീഔഺലലം എഴഽതഺന് നഺലക്ക സംകയ ഈരുയഺഖ഻ക്കഽഔ ).
……………/………………/………………/…………………..
ത്രഺഥമ഻ഔ വ഻ദയഺഭയഺസം, ീസക്കന്ററ഻ വ഻ദയഺഭയഺസം, സരവവ്ഔലഺശഺല വ഻ദയഺഭയഺസം, ുരഺസ്റ്റ് ീസക്കന്ററ഻ വ഻ദയഺഭയഺസം, മഽഴഽവന് സമയ
ീതഺഴ഻ലധ഻ഷ്ഠ഻ത രര഻ശ഼ലനം എന്ന഻വീയലലഺം ഈള്പ്ീെടഽത്തണം, എന്നഺല് അവര്ത്ത഻ച്ച വര്ഷങ്ങള് ഈള്പ്ീഔഺള്ള഻ക്കരഽത്. ന഻ലവ഻ല് ആുെഺള് ന഻ങ്ങള്
വ഻ദയഺഭയഺസം ീെയ്യുന്നഽണീടങ്ക഻ല്, ആതഽവീര മഽഴഽവനഺക്ക഻യ വര്ഷങ്ങള് ഔാട്ടുഔ.

BVQ_03.

എത്ത വര്ഗ്ഷം(മഽഴഽവന് സമയത്ത഻നഽ തത്തഽലയമഺയ ) ന഻ങ്ങള്ക്ക് ഓരെഺര഻ഔ വ഻ദയഺഭയഺസം ലഭ഻ച്ചു?
ദയവഺയ഻ ീഔഺലലഔണക്ക് എന്റര് ീെയ്യുഔ
……………………………………………………….
0 എന഻ക്ക് ഓരെഺര഻ഔ വ഻ദയഺഭയഺസമ഻ലല.

ന഻ങ്ങള് ആതഽവീര ുനട഻യ഻ട്ടുള്ള ഏറ്റവഽം ഈയര്ന്ന വ഻ദയഺഭയഺസ തലം? ന഻ങ്ങൾ രാർത്തിയാക്കിയ
ഏറ്റവഽം ഈയർന്നേഺസ്് /
ബ഻രഽദം ഏത്?

BVQ_04

ന഻ങ്ങള് ുനട഻യ ഏറ്റവഽം ഈയർന്നവ഻ദയഺഭയഺസ ബ഻രഽദം ശര഻യഺയ വ഻ധത്ത഻ല് ….(ുനട഻യത് എന്നഺല്്, ത്രത഻ഔര഻ക്കഽന്ന വയക്ത഻
ഄവസഺനമഺയ഻ രാര്ഗ്ത്ത഻യഺക്ക഻യ േഺസ്/സ്ഔാള്്/ുഔഺുളജ്)
ുജഺല഻ എന്നതഽീഔഺണട് ഞങ്ങള് ഈുേശ഻ക്കഽന്നത് ജ഼വനക്കഺരനഺയ഻, സവയം ീതഺഴ഻ല് ീെയ്യുന്നവരഺയ഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ഔഽറെത് അഴ്െയ഻ല് രഽ
മണ഻ക്കാീറങ്ക഻ലഽം ന഻ങ്ങളുീട സവരം ഔഽടഽംബത്ത഻ന്ീറ ബ഻സ഻നസ്് നടത്തഽന്നവരഺയ഻ വരഽമഺനമഽള്ള ുജഺല഻ ീെയ്യുഔ എന്നതഺണ്. ന഻ങ്ങല്
ന഻ലവ഻ല് തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ ഄസഽകം/ ഔഽട്ട഻ ജന഻ക്കഽുമ്പഺള് മഺതഺര഻തഺക്കള്ക്ക് ഔ഻ട്ടുന്ന ഄവധ഻/ ഄവധ഻ഔഺലം/ സമരം മഽതലഺയ ഔഺരണങ്ങളഺല്
തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ഻ ശബളത്ത഻നഺയ഻ ുജഺല഻ീെയ്യുന്ന഻ീലലങ്ക഻ല്, ദയവഺയ഻ ന഻ങ്ങളുീട സഺധഺരണ ീതഺഴ഻ല് സഺഹെരയം രരഺമര്ശ഻ക്കഽഔ
ന഻ലവ഻ല് ന഻ങ്ങള് ശബളത്ത഻ലഺുണഺ ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നത്, മഽന്ര് ശബളത്ത഻നഽ ുജഺല഻ ീെയ്ക്ത഻രഽുന്നഺ , ഄീലലങ്ക഻ല് ശബളം നല്ഔഽന്ന ഒല഻യ഻ല്
ന഻ങ്ങീളഺര഻ക്കലഽം ആരഽന്ന഻ട്ട഻ീലല ?

BVQ_05

രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ

BVQ_06

1

ഞഺന഻ുെഺള് ശബളമഽള്ള ുജഺല഻യ഻ലഺണ് (ദയവഺയ഻ BVQ_06-ല്
തഽടരഽഔ )

2

ആുെഺള് ഞഺന് ശബളമഽള്ള ുജഺല഻യ഻ല് ഄലല എന്നഺല് മഽന്ര് ശബളമഽള്ള
ുജഺല഻യ഻ല് ആരഽന്ന഻ട്ടുണട്(ദയവഺയ഻ BVQ_07-ല് തഽടരഽഔ )

3

എന഻ീക്കഺര഻ക്കലഽം ശബളമഽള്ള ുജഺല഻ ഔ഻ട്ട഻യ഻ട്ട഻ലല
(ദയവഺയ഻ BVQ_14-ല് തഽടരഽഔ )

സഺധഺരണ രഽ അഴ്െയ഻ല് ഒവര്ൂടം ഈള്പ്ീെീട ശരഺശര഻ എത്ത മണ഻ക്കാര് ന഻ങ്ങള് ശബളത്ത഻നഺയ഻ ുജഺല഻ ീെയ്യഺറഽണട് ? ( ന്ന഻ല്
ഔാടഽതല് ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ഻നഽ ുവണട഻ ുജഺല഻ീെയ്യുുമ്പഺള് , ഄീലലങ്ക഻ല് ന഻ങ്ങള് രണട് ുരരഽം ുജഺല഻യഽള്ളവരഽം സവയം
ീതഺഴ഻ലഽള്ളവരഽമഺീണങ്ക഻ല് , ദയവഺയ഻ ന഻ങ്ങള് ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നത഻ന്ീറ ീമഺത്തം മണ഻ക്കാറഽഔള് ഔണക്കഺക്കഽഔ ) ( ''ദ഻വുസുന '' ുെഺദ഻ക്കഺം
ഄത഻ീന 7/6/5 -മഺയ഻ ഹര഻ക്കഽഔ )
ദയവഺയ഻ എഴഽതഽഔ
ശരഺശര഻, ഞഺന് അഴ്െയ഻ല് ഒവര്ൂടം ഈള്പ്ീെീട............. മണ഻ക്കാര് ുജഺല഻ ീെയ്യഺറഽണട്
ന്ന഻ല് ഔാടഽതല് ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ഻നഽ ുവണട഻ ുജഺല഻ീെയ്യുുമ്പഺള് , ഄീലലങ്ക഻ല് ന഻ങ്ങള് രണട് ുരരഽം ുജഺല഻യഽള്ളവരഽം സവയം
ീതഺഴ഻ലഽള്ളവരഽമഺീണങ്ക഻ല് ദയവഺയ഻ ന഻ങ്ങളുീട ത്രധഺന ീതഺഴ഻ല് രരഺമര്ശ഻ക്കഽഔ . ന഻ങ്ങള് വ഻രമ഻ച്ച അളഺീണങ്ക഻ല് ഄീലലങ്ക഻ല് ആുെഺള്
ുജഺല഻ ീെയ്യുന്ന഻ീലലങ്ക഻ല് , ദയവഺയ഻ ന഻ങ്ങളുീട ടഽവ഻ലീത്ത ത്രധഺന ീതഺഴ഻ല് രരഺമര്ശ഻ക്കഽഔ .)

BVQ_07

ന഻ങ്ങീളഺരഽ ജ഼വനക്കഺരന് ഄീലലങ്ക഻ല് സവയം ീതഺഴ഻ല് ീെയ്യുന്ന അള് ഄീലലങ്ക഻ല് സവരം ഔഽടഽംബത്ത഻ന്ീറ ബ഻സ഻നസ്് നടത്തഽഔ അയ഻രഽുന്നഺ /
അുണഺ
(TN:'' ഔാല഻ ജ഼വനക്കഺരന് ” ഄീലലങ്ക഻ല് ''ഔാല഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻ '' ുരഺീലയഽള്ള രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ രദങ്ങള് “ജ഼വനക്കഺരന് ”
എന്നത഻ന്ീറ ഄര്ഥം വയക്തമഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ആവ഻ീട ഈരുയഺഖ഻ക്കഺം . ''സവതത്രമഺയ഻ ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നവര്'', സവതത്ര ീത്രഺഫഷണലഽഔള് ''
ഔാടഺീത സവരം ഄക്കൗണട഻ല് ുജഺല഻ ീെയ്യുന്ന ഈത്തരം നല്ഔഽന്ന മറ്റുള്ളവര് എന്ന഻വീര ുരഺീലയഽള്ള രദങ്ങള് സവയം ീതഺഴ഻ല്
ീെയ്യുന്നവര഻ല് ഈള്പ്ീെടഽന്നഽ .)
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ

BVQ_08

ുജഺല഻ക്കഺരഽള്ള സവയം ീതഺഴ഻ല് ീെയ്യുന്നവര്(ദയവഺയ഻
BVQ_08-ല് തഽടരഽഔ )

1 രഽ ജ഼വനക്കഺരന്

3

2 ുജഺല഻ക്കഺര഻ലലഺത്ത സവയം ീതഺഴ഻ല് ീെയ്യുന്നവര്

4 ന഻ങ്ങളുീട സവരം ഔഽടഽംബത്ത഻ന്ീറ ബ഻സ഻നസ്് നടത്തഽഔ

ന഻ങ്ങീളഺഴ഻ച്ച് എത്ത ുജഺല഻ക്കഺര് ന഻ങ്ങള്പ്ക്കഽണടഺയ഻രഽന്നഽ / ഈണട്? (BVQ_07-ല് ഒപ്ഷന് 3 ത഻രീെടഽത്തവുരഺട് മഺത്തം ുെഺദ഻ക്കഽഔ )
ദയവഺയ഻ എഴഽതഽഔ
……………………….. ജ഼വനക്കഺര്

BVQ_09

മറ്റുള്ള ജ഼വനക്കഺീര ുമല്ുനഺട്ടം നട്ത്ത്ത഻യ഻ട്ടുണുടഺ / നടത്തഽന്നഽണുടഺ ?
(TN: ുമല്ുനഺട്ടം നടത്തഽഔ എന്നഺല് മറ്റുള്ളവരഽീട ുജഺല഻യ഻ല് ുമല്ുനഺട്ടം നടത്തഽഔയഽം ഈത്തരവഺദ഻തവമഽള്ളവരഺവഽഔയഽം ീെയ്യുന്ന രഽ
ുനതിതവ ത്രവിത്ത഻യഺീണന്നഺണ് മനസ്഻ലഺുക്കണടതഺണ് .)
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ
1 ഈണട് (ദയവഺയ഻ BVQ_10-ല് തഽടരഽഔ )

BVQ_10

ന഻ങ്ങള് എത്ത ജ഼വക്കഺീര ുമല്ുനഺട്ടം നടത്ത഻/ നടത്തഽന്നഽണട് ?
ദയവഺയ഻ എഴഽതഽഔ
……………………….. ജ഼വനക്കഺര്

2 ആലല

അദഺയഔരമഺയ ഄീലലങ്ക഻ല് അദഺയഔരമലലഺത്ത സംഗടനയ്ക്ക്ക് ുവണട഻ ന഻ങ്ങള് ുജഺല഻ ീെയ്ക്ത഻ട്ടുണുടഺ / ീെയ്യുന്നഽണുടഺ ??

BVQ_11

(TN: അവശയീമങ്ക഻ല് ന഻ങ്ങളുീട രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ ഈദഺഹരണങ്ങള് നല്ഔ഻ീഔഺണട് അദഺയഔരമഺയ ഄീലലങ്ക഻ല്
അദഺയഔരമലലഺത്ത സംഗടന വയക്തമഺക്ക഻ീഔഺടഽക്കഽഔ .)
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ
1

അദഺയഔരമഺയ രഽ സംഗടനയ്ക്ക്ക് ുവണട഻ ഞഺന് ുജഺല഻ ീെയ്ക്ത഻ട്ടുണട്/
ീെയ്യുന്നഽണട്.

2

അദഺയഔരമഺലലഺത്ത രഽ സംഗടനയ്ക്ക്ക് ുവണട഻ ഞഺന് ുജഺല഻
ീെയ്ക്ത഻ട്ടുണട്/ ീെയ്യുന്നഽണട്.
ന഻ങ്ങീളഺരഽ ീരഺതഽ ഄീലലങ്ക഻ല് സവഔഺരയ ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ഻നഽ ുവണട഻ ുജഺല഻ ീെയ്ക്ത഻ട്ടുണുടഺ / ീെയ്യുന്നഽണുടഺ ?

BVQ_12

(TN: ന഻ങ്ങളുീട രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ ഈദഺഹരണം നല്ഔ഻ അദഺയഔരമഺയതഽം അദഺയഔരമലലഺത്തതഽമഺയ സംഗടനീയ ഔഽറ഻ച്ച്
അവശയീമങ്ക഻ല് വയക്തമഺക്ക഻ീഔഺടഽക്കഽഔ .)
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ
1 ീരഺതഽ ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ്

2

സവഔഺരയ ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ്

ന഻ങ്ങളുീട ീതഺഴ഻ല് എരഺണ്/ എരഺയ഻രഽന്നഽ - ഄതഺയത് ന഻ങ്ങളുീട ത്രധഺന ുജഺല഻യഽീട ുരരഽ ഄീലലങ്ക഻ല് ൂടറ്റ഻ല് എരഺണ്/ എരഺയ഻രഽന്നഽ ?
(ദയവഺയ഻ ഔഴ഻യഺവഽന്നതഽം വയക്തമഺയ഻ എഴഽതഽഔയഽം വ഻വര഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്യുഔ)

BVQ_13a

എന്ീറ ീതഺഴ഻ല് ................അണ്/ അയ഻രഽന്നഽ.
ന഻ങ്ങളുീട ത്രധഺന ുജഺല഻യ഻ല് മ഻ക്കവഺറഽം ന഻ങ്ങള്എര് തരത്ത഻ലഽള്ള ത്രവിത്ത഻ഔളഺണ് ീെയ്യുന്നത്/ ീെയ്ക്ത഻ട്ടുള്ളത് ? (ദയവഺയ഻
ഔഴ഻യഺവഽന്നതഽം വയക്തമഺയ഻ എഴഽതഽഔയഽം വ഻വര഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്യുഔ.)

BVQ_13b

ദയവഺയ഻ ആവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………
ന഻ങ്ങള് ുജഺല഻ ീെയ്യുന്ന/ ീെയ്ക്ത഻രഽന്ന ഔമ്പന഻ / സംഗടന എരഽണടഺക്കഽന്നഽ / എരഽണടഺക്ക഻ - ഄതഺയത് ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻സ്ഥലത്ത് എര്
തരത്ത഻ലഽള്ള ന഻ര്മ്മഺണം / ത്രവിത്ത഻യഺണ് നടെഺക്കഽന്നത് / നടെഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളത് ? (ദയവഺയ഻ ഔഴ഻യഺവഽന്നതഽം വയക്തമഺയ഻ എഴഽതഽഔയഽം
വ഻വര഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്യുഔ.)

BVQ_13c

ദയവഺയ഻ ആവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ട്ടുള്ളവയ഻ല് ഏതഺണ് ന഻ങ്ങളുീട ആുെഺഴീത്ത സഺഹെരയം ഏറ്റവഽം നന്നഺയ഻ വ഻വര഻ക്കഽന്നത് ?

BVQ_14

ന഻ങ്ങല് ന഻ലവ഻ല് തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ ഄസഽകം/ മഺതഺര഻തഺക്കളുീട ഄവധ഻/ ഄവധ഻ഔഺലം / സമരം മഽതലഺയ ഔഺരണങ്ങളഺല് തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ഻
ശബളത്ത഻നഺയ഻ ുജഺല഻ീെയ്യുന്ന഻ീലലങ്ക഻ല് , ദയവഺയ഻ ന഻ങ്ങളുീട സഺധഺരണ ീതഺഴ഻ല് സഺഹെരയം രരഺമര്ശ഻ക്കഽഔ
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ
1

ശബളമഽള്ള ുജഺല഻യ഻ല് ( ജ഼വനക്കഺരനഺയ഻, സവയം ീതഺഴ഻ല഻ല്,
ഄീലലങ്ക഻ല് സവരം ഔഽടഽംബത്ത഻ന്ീറ ബ഻സ഻നസ്് നടത്തഽന്നത഻നഺയ഻)

2 ീതഺഴ഻ല഻ലലഺത്തവനഽം ുജഺല഻ ഄുനവഷ഻ച്ചുീഔഺണട഻ര഻ക്കഽന്നവനഽം
3

വ഻ദയഺഭയഺസത്ത഻ല് (ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ് ശബളം നല്ഔഽന്ന഻ലല),
ഄവധ഻യ഻ലഺീണങ്ക഻ല് ുരഺലഽം സ്ഔാള഻ല്/ വ഻ദയഺര്ഥ഻/ ശ഻ഷയ

6 വ഻രമ഻ച്ചു
7

ഖഺര്ഹ഻ഔുജഺല഻ഔള് ീെയ്യുഔ, വ഼ട്, ഔഽെഽങ്ങള്
ഄീലലങ്ക഻ല് മറ്റു അളുഔീള ുനഺക്കഽഔ

9 മറ്റുള്ളവ

4 ഄത്രന്റ഼സ് ഄീലലങ്ക഻ല് ുത്ടയ്ക്ന഻
5 സ്ഥ഻രമഺയ഻ ഄസഽകം ഄീലലങ്ക഻ല് വ഻ഔലഺംഖന്
ന഻ങ്ങള്പ്ീക്കഺരഽ ജ഼വ഻തരങ്കഺള഻ ഄീലലങ്ക഻ല് സഽസ്ഥ഻രമഺയ രങ്കഺള഻യഽണുടഺ , ഈണീടങ്ക഻ല് ന഻ങ്ങള് ുര ഖിഹം തീന്നയഺുണഺ രങ്ക് വയ്ക്ക്കഽന്നത് ?

BVQ_15

(TN: ുഔഺമണ്- ുലഺ സ്രൗസ് (ജ഻ ബ഻) ുരഺീലയഽള്ള രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ രദങ്ങള് "സഽസ്ഥ഻രമഺയ രങ്കഺള഻'' യഽീട ഄര്ഥം
വയക്തമഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ഈരുയഺഖ഻ക്കഺം .)
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ
1

ഈണട്, എന഻ീക്കഺരഽ ജ഼വ഻തരങ്കഺള഻/ രങ്കഺള഻യഽണട് മഺത്തമലല ഞങ്ങള് ുര
ഖിഹമഺണ് രങ്ക് വയ്ക്ക്കഽന്നത് (ദയവഺയ഻ BVQ_16-ല് തഽടരഽഔ)

2

ഈണട്, എന഻ീക്കഺരഽ ജ഼വ഻തരങ്കഺള഻/ രങ്കഺള഻യഽണട് രീക്ഷ ഞങ്ങള് ുര
ഖിഹം രങ്ക് വയ്ക്ക്കഽന്ന഻ലല (ദയവഺയ഻ -ല് തഽടരഽഔ BVQ_16)

3

ആലല, എന഻ീക്കഺരഽ ജ഼വ഻തരങ്കഺള഻/ രങ്കഺള഻യ഻ലല (ദയവഺയ഻
BVQ_22-ല് തഽടരഽഔ)

ുജഺല഻ എന്നതഽീഔഺണട് ഞങ്ങള് ഈുേശ഻ക്കഽന്നത് ജ഼വനക്കഺരനഺയ഻ , സവയം ീതഺഴ഻ല് ീെയ്യുന്നവരഺയ഻ ഄീലലങ്ക഻ല് ഔഽറെത് അഴ്െയ഻ല് രഽ
മണ഻ക്കാീറങ്ക഻ലഽം ഄവന്്/ ഄവളുീട സവരം ഔഽടഽംബത്ത഻ന്ീറ ബ഻സ഻നസ്് നടത്തഽന്നവരഺയ഻ വരഽമഺനമഽള്ള ുജഺല഻ ീെയ്യുഔ എന്നതഺണ്.
ന഻ങ്ങല് ന഻ലവ഻ല് തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ ഄസഽകം/ ഔഽട്ട഻ ജന഻ക്കഽുമ്പഺള് മഺതഺര഻തഺക്കള്ക്ക് ഔ഻ട്ടുന്ന ഄവധ഻/ ഄവധ഻ഔഺലം / സമരം മഽതലഺയ
ഔഺരണങ്ങളഺല് തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ഻ ശബളത്ത഻നഺയ഻ ുജഺല഻ീെയ്യുന്ന഻ീലലങ്ക഻ല് , ദയവഺയ഻ ഄവന്്/ ഄവളുീട സഺധഺരണ ീതഺഴ഻ല് സഺഹെരയം
രരഺമര്ശ഻ക്കഽഔ
ന഻ങ്ങളുീട ജ഼വ഻തരങ്കഺള഻ /രങ്കഺള഻ ആുെഺള് ശബളത്ത഻നഺയ഻ട്ടഺുണഺ ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നത്, മഽന്ര് ഄവന്/ ഄവള് ശബളത്ത഻നഺയ഻ ുജഺല഻
ീെയ്ക്ത഻രഽുന്നഺ , ഄീലലങ്ക഻ല് ഄവന്/ ഄവള് ര഻ക്കലഽം ശബളമഽള്ള ുജഺല഻ ീെയ്ക്ത഻ട്ട഻ീലല ?

BVQ_16

രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ
1

ഄവന്/ ഄവള് ആുെഺള് ശബളമഽള്ള ുജഺല഻യ഻ലഺണഽള്ളത് (ദയവഺയ഻
BVQ_17-ല് തഽടരഽഔ)

3

ഄവന്/ ഄവള്പ്ക്ക് ര഻ക്കലഽം ശബളമഽള്ള ുജഺല഻
ഈണടഺയ഻രഽന്ന഻ലല(ദയവഺയ഻ BVQ_21-ല് തഽടരഽഔ)

ഄവന്/ ഄവള് ആുെഺള് ശബളമഽള്ള ുജഺല഻യ഻ല് ഄലല എന്നഺല് ഄവന്/
2 ഄവള് മഽന്ര് ഄവന്/ ഄവള്പ്ക്ക് ശബളമഽള്ള ുജഺല഻ ഈണടഺയ഻രഽന്നഽ.
(ദയവഺയ഻ BVQ_18-ല് തഽടരഽഔ)

BVQ_17

രഽ സഺധഺരണ അഴ്െയ഻ല് ഒവര്ഗ്ൂടം ഈള്ീെീട ശരഺശര഻എത്ത മണ഻ക്കാര്ഗ് ന഻ങ്ങളുീട ജ഼വ഻തരങ്കഺള഻ / രങ്കഺള഻ ശബളത്ത഻നഺയ഻ ീരഺതഽീവ
ുജഺല഻ ീെയ്യഺറഽണട് ? ഄവന്്/ ഄവള് ന്ന഻ല് ഔാടഽതല് ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ഻നഽ ുവണട഻ ുജഺല഻ീെയ്യുന്നഽണീടങ്ക഻ല് ഄതഽം ഈള്ീെീട, ഄീലലങ്ക഻ല്
ഄവന്്/ ഄവള് ുജഺല഻യഽള്ളവരഽം സവയം ീതഺഴ഻ലഽള്ളവരഽമഺീണങ്ക഻ല് ്, ദയവഺയ഻ ഄവന്്/ ഄവള് ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നത഻ന്ീറ ീമഺത്തം
മണ഻ക്കാറഽഔള് ഔനക്കഺക്കഽഔ ) ( ''ദ഻വുസുന '' ുെഺദ഻ക്കഺം ഄത഻ീന 7/6/5 -മഺയ഻ ഹര഻ക്കഽഔ )
ദയവഺയ഻ എഴഽതഽഔ
ശരഺശര഻ ഄവന് / ഄവള് ഒവര് ൂടം ഈള്പ്ീെീട അഴ്െയ഻ല് --------------മണ഻ക്കാര് ുജഺല഻ ീെയ്യും
ന്ന഻ല് ഔാടഽതല് ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ഻നഽ ുവണട഻ ഄവന്്/ ഄവള് ുജഺല഻ീെയ്യുന്നഽണീടങ്ക഻ല് ്, ഄീലലങ്ക഻ല്ഄവന് ്/ ഄവള് ുജഺല഻യഽള്ളവരഽം സവയം
ീതഺഴ഻ലഽള്ളവരഽമഺീണങ്ക഻ല് ദയവഺയ഻ഄവന് ്/ ഄവളുീട ത്രധഺന ീതഺഴ഻ല് രരഺമര്ഗ്ശ഻ക്കഽഔ . ഄവന്്/ ഄവള് വ഻രമ഻ച്ചവര്ഗ് അീണങ്ക഻ല്
ഄീലലങ്ക഻ല് ആുെഺള് ുജഺല഻ ീെയ്യുന്ന഻ീലലങ്ക഻ല് ്, ദയവഺയ഻ഄവന് ്/ ഄവളുീട ടഽവ഻ലീത്ത ത്രധഺന ീതഺഴ഻ല് രരഺമര്ഗ്ശ഻ക്കഽഔ .)

BVQ_18

ന഻ങ്ങളുീട ജ഼വ഻തരങ്കഺള഻ / രങ്കഺള഻ രഽ ജ഼വനക്കഺരന് ഄീലലങ്ക഻ല് സവയം ീതഺഴ഻ല് ീെയ്യുന്ന അള് ഄീലലങ്ക഻ല് സവരം ഔഽടഽംബത്ത഻ന്ീറ
ബ഻സ഻നസ്് നടത്തഽഔ അയ഻രഽുന്നഺ / അുണഺ
(TN: ''ജ഼വനക്കഺരന് ്'' എന്ന വഺക്ക഻ന്ീറ ഄര്ഗ്ഥം വയക്തമഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ഔാല഻ ജ഼വനക്കഺരന് ്, ഄീലലങ്ക഻ല് ഔാല഻ രണ഻ക്കഺരന് ുരഺീലയഽള്ള
രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ രദങ്ങള് ആവ഻ീട ഈരുയഺഖ഻ക്കഺം .)
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ

BVQ_19

1 രഽ ജ഼വനക്കഺരന്

3 ുജഺല഻ക്കഺരഽള്ള സവയം ീതഺഴ഻ല് ീെയ്യുന്നവര്

2 ുജഺല഻ക്കഺര഻ലലഺത്ത സവയം ീതഺഴ഻ല് ീെയ്യുന്നവര്

4 ന഻ങ്ങളുീട സവരം ഔഽടഽംബത്ത഻ന്ീറ ബ഻സ഻നസ്് നടത്തഽഔ

ന഻ങ്ങളുീട ജ഼വ഻തരങ്കഺള഻ /രങ്കഺള഻ എത്ത ജ഼വക്കഺീര ുമല്ുനഺട്ടം നടത്ത഻/ നടത്തഽന്നഽണട് ?
(TN: ുമല്ുനഺട്ടം നടത്തഽഔ എന്നഺല് മറ്റുള്ളവരഽീട ുജഺല഻യ഻ല് ുമല്ുനഺട്ടം നടത്തഽഔയഽം ഈത്തരവഺദ഻തവമഽള്ളവരഺവഽഔയഽം ീെയ്യുന്ന രഽ
ുനതിതവ ത്രവിത്ത഻യഺീണന്നഺണ് മനസ്഻ലഺുക്കണടതഺണ് .)
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ
1 ഈണട്

BVQ_20a

2 ആലല

ന഻ങ്ങളുീട ജ഼വ഻തരങ്കഺള഻ /രങ്കഺള഻യഽീട ീതഺഴ഻ല് എരഺണ്/ എരഺയ഻രഽന്നഽ - ഄതഺയത് ന഻ങ്ങളുീട ത്രധഺന ുജഺല഻യഽീട ുരരഽ ഄീലലങ്ക഻ല്
ൂടറ്റ഻ല് എരഺണ്/ എരഺയ഻രഽന്നഽ ?(ദയവഺയ഻ ഔഴ഻യഺവഽന്നതഽം വയക്തമഺയ഻ എഴഽതഽഔയഽം വ഻വര഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്യുഔ.)
ഄവന്്/ ഄവളുീട ീതഺഴ഻ല് ................അണ്/ അയ഻രഽന്നഽ

BVQ_20b

ഄവന്/ ഄവളുീട ീതഺഴ഻ല് എരഺണ്/ എരഺയ഻രഽന്നഽ - ഄതഺയത് ഄവന്/ ഄവളുീട ത്രധഺന ുജഺല഻യഽീട ുരരഽ ഄീലലങ്ക഻ല് രദവ഻ എരഺണ്/
എരഺയ഻രഽന്നഽ ? (ദയവഺയ഻ ഔഴ഻യഺവഽന്നതഽം വയക്തമഺയ഻ എഴഽതഽഔയഽം വ഻വര഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്യുഔ.)
ദയവഺയ഻ ആവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………

BVQ_20c

ഄവന്/ ഄവള് ുജഺല഻ ീെയ്യുന്ന/ ീെയ്ക്ത഻രഽന്ന ഔമ്പന഻ / സംഗടന എരഽണടഺക്കഽന്നഽ / എരഽണടഺക്ക഻ - ഄതഺയത് ഄവന്/ ഄവളുീട
ുജഺല഻സ്ഥലത്ത് എര് തരത്ത഻ലഽള്ള ന഻ര്മ്മഺണം / ത്രവിത്ത഻യഺണ് നടെഺക്കഽന്നത് / നടെഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളത് ? (ദയവഺയ഻ ഔഴ഻യഺവഽന്നതഽം വയക്തമഺയ഻
എഴഽതഽഔയഽം വ഻വര഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്യുഔ.)
ദയവഺയ഻ ആവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ട്ടുള്ളവയ഻ല് ഏതഺണ് ന഻ങ്ങളുീട ജ഼വ഻തരങ്കഺള഻ /രങ്കഺള഻യഽീട ആുെഺഴീത്ത സഺഹെരയം ഏറ്റവഽം നന്നഺയ഻ വ഻വര഻ക്കഽന്നത് ?
ഄവന്/ ഄവള് ന഻ലവ഻ല് തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ ഄസഽകം/ മഺതഺര഻തഺക്കളുീട ഄവധ഻/ ഄവധ഻ഔഺലം / സമരം മഽതലഺയ ഔഺരണങ്ങളഺല്
തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ഻ ശബളത്ത഻നഺയ഻ ുജഺല഻ീെയ്യുന്ന഻ീലലങ്ക഻ല് , ദയവഺയ഻ ഄവന്/ ഄവളുീട സഺധഺരണ ീതഺഴ഻ല് സഺഹെരയം രരഺമര്ശ഻ക്കഽഔ

BVQ_21

രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ
1

ശബളമഽള്ള ുജഺല഻യ഻ല് ( ജ഼വനക്കഺരനഺയ഻, സവയം ീതഺഴ഻ല഻ല്,
ഄീലലങ്ക഻ല് സവരം ഔഽടഽംബത്ത഻ന്ീറ ബ഻സ഻നസ്് നടത്തഽന്നത഻നഺയ഻)

6 വ഻രമ഻ച്ചു

2 ീതഺഴ഻ല഻ലലഺത്തവനഽം ുജഺല഻ ഄുനവഷ഻ച്ചുീഔഺണട഻ര഻ക്കഽന്നവനഽം
3

7

വ഻ദയഺഭയഺസത്ത഻ല് (ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ് ശബളം നല്ഔഽന്ന഻ലല),
ഄവധ഻യ഻ലഺീണങ്ക഻ല് ുരഺലഽം സ്ഔാള഻ല്/ വ഻ദയഺര്ഥ഻/ ശ഻ഷയ

ഖഺര്ഹ഻ഔുജഺല഻ഔള് ീെയ്യുഔ, വ഼ട്, ഔഽെഽങ്ങള്
ഄീലലങ്ക഻ല് മറ്റു അളുഔീള ുനഺക്കഽഔ

9 മറ്റുള്ളവ

4 ഄത്രന്റ഼സ് ഄീലലങ്ക഻ല് ുത്ടയ്ക്ന഻
5 സ്ഥ഻രമഺയ഻ ഄസഽകം ഄീലലങ്ക഻ല് വ഻ഔലഺംഖന്
BVQ_22

ന഻ങ്ങള് എുെഺീഴങ്ക഻ലഽം ുത്ടഡ് യാണ഻യന് ഄീലലങ്ക഻ല് സമഺനമഺയ ഏീതങ്ക഻ലഽം സംഗടനയഽീട ഄംഖമഺുണഺ ഄീലലങ്ക഻ല്
ഄംഖമഺയ഻രഽന്ന഻ട്ടുണുടഺ . ഈണീടങ്ക഻ല് ആുെഺഴഺുണഺ ഄുതഺ മഽന്രഺയ഻രഽുന്നഺ ?
(TN:''സംഗടന ഄംഖതവം'' എന്ന വഺക്ക഻ന്ീറ ഄര്ഗ്ഥം വയക്തമഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻ രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ രദങ്ങള് ഈരുയഺഖ഻ക്കഺം .)
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ
1 ഄീത, ആുെഺഴഺണ്

3 ആലല, ര഻ക്കലഽമ഻ലല

2 ഄീത, മഽന്രഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഺല് ആുെഺഴലല
BVQ_23
0
1
2
3
4
5
BVQ_24

ന഻ങ്ങള് ഏീതങ്ക഻ലഽം മതത്ത഻ന്ീറ ഭഺഖമഺുണഺ ഈണീടങ്ക഻ല് ന഻ങ്ങള് ഏത് മതത്ത഻ന്ീറ ഭഺഖമഺണ്?
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ
മതമ഻ലല
ഔഺുത്തഺല഻ക്ക
ുത്രഺട്ടസ്റ്റന്റ്്
ഒര്ത്തുഡഺക്സ്
മറ്റുള്ള ത്ഔ഻സ്തയഺന഻ഔള്
ജാതര്ഗ്

6
7
8
9
10

മഽസ്഼ം
ബഽദ്ധമതസ്ഥര്ഗ്
ഹ഻ന്ദഽക്കള്
മറ്റുള്ള ഏഷയന് മതങ്ങള്
മറ്റുള്ള മതങ്ങള്

ഔലയഺണ, മരണം ുരഺലഽള്ള ത്രുതയഔ ഄവസരങ്ങള഻ല് ന഻ന്നഽം മഺറ഻ ന഻ങ്ങള് എത്ത തവണ മതരരമഺയ ുസവനങ്ങള഻ല് രീങ്കടഽക്കഽന്നഽണട് ?
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ

BVQ_25

1 അഴ്െയ഻ല് രല ത്രഺവശയം ഄീലലങ്ക഻ല് രലുെഺഴഽം

5 വര്ഷത്ത഻ല് രല തവണ

2 അഴ്െയ഻ീലഺര഻ക്കല്

6 വര്ഷത്ത഻ല് ര഻ക്കല്

3 മഺസത്ത഻ല് 2 ഄീലലങ്ക഻ല് 3 തവണ

7 വര്ഗ്ഷത്ത഻ീലഺര഻ക്കല് എന്ന രത഻വ഻ീനക്കഺള് ഔഽറവ്്

4 മഺസത്ത഻ീലഺര഻ക്കല്

8 ര഻ക്കലഽമ഻ലല

നമ്മഽീട സമാഹത്ത഻ല്്, മഽഔള഻ുലക്ക് െഺയ് വഽള്ള െ഻ല സംഗങ്ങളുണട് ഔാടഺീത തഺുഴക്ക് െഺയ് വഽള്ള സംഗവഽമഽണട് . തഺീഴ ന഻ന്നഽം
മഽഔള഻ുലക്ക് ന഼ങ്ങഽന്ന രഽ സ്്ീഔയ഻ലഺണ് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ട്ടുള്ളത് . ഇ സ്്ീഔയ഻ല഻ല് ന഻ങ്ങള് സവയം ന഻ങ്ങീള എവ഻ീട ത്രത഻ഷ്ഠ഻ക്കഽം
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ
10 മഽഔള഻ല്
9
8
7
6

BVQ_26

5
4
3
2
1 തഺീഴ

െ഻ല അളുഔൾ രല ഔഺരണങ്ങളഺല് ുവഺട്ട് ീെയ്യുന്നത഻ൽനിന്നുവ഻ട്ടുന഻ൽക്കുന്ന
. 2014-ൽ
ു
നടന്ന ഏത്ര഻ൽ-ീമയ് ുലഺക്സഭഺ
ത഻രീെടഽെ഻ ൽ ന഻ങ്ങൾ ുവഺട്ട് ീെയ്ക്ുതഺ? രഽ ഐച്ഛ഻ഔം ദയവഺയ഻ ത഻രീെടഽക്കഽഔ .
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ
1 ഈവ്വ്, ഞഺന് ുവഺട്ട് ീെയ്ക്തഽ ( ദയവഺയ഻ BVQ_27-ല് തഽടരഽഔ )
2 ആലല, ഞഺന് ുവഺട്ട് ീെയ്ക്ത഻ലല ( ദയവഺയ഻ BVQ_28-ല് തഽടരഽഔ )
0 ഔഴ഻െ ത഻രീെടഽെ഻ല് ുവഺട്ട് ീെയ്യഺന് ഞഺന് ഄര്ഹനലലഺയ഻രഽന്നഽ (ദയവഺയ഻ BVQ_28 -ല് തഽടരഽഔ )

BVQ_27

[2014 ഏത്ര഻ൽ-ീമയ്യ഻ൽ നടന്ന ുലഺക്സഭഺ ത഻രീെടഽെ഻ീന ഔഽറ഻ച്ച് െ഻ര഻ച്ചുീഔഺണട് ]. ഏത് രഺർട്ടിക്കാണ്
ന഻ങ്ങൾ ുവഺട്ട്
ീെയ്ക്തത്? രഽ ഐച്ഛ഻ഔം ദയവഺയ഻ ത഻രീെടഽക്കഽഔ .
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ
1 ുഔഺണത്ഖസ്് +

5 തുേശ഼യ രഺര്ട്ട഻

2 ബ഻ ീജ ര഻ +

6 മറ്റുള്ളവ........ ( വയക്തമഺക്കഽഔ)

3 ആടതഽരക്ഷ രഺര്ട്ട഻ഔള്/ ഔമ്മയാണ഻സ്റ്റ് രഺര്ട്ട഻

0 രറയഺനഺവ഻ലല

4 മാന്നഺം മഽന്നണ഻
ഄടഽത്ത ുെഺദയം ൂഔഔഺരയം ീെയ്യുന്നത് ഈത്തരം രറയഽന്ന അളുീട വംശ഼യ രശ്ചഺത്തലവഽമഺയ഻ ഄീലലങ്ക഻ല് രഽ വംശ഼യ സംഗം/
സമാഹത്ത഻ന്ീറ ഭഺഖമഺയ഻ര഻ക്കഽന്നത഻ന്ീറ ഄവുബഺധവഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ടുള്ള രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ അശയീത്ത ഔഽറ഻ച്ചഺണ് .
BVQ_28

ദയവഺയ഻ തഺീഴ നല്ഔ഻യ഻ട്ടുള്ളവയ഻ല് ഏത് സംഗം ഄീലലങ്ക഻ല് സംഗങ്ങളുീട ഭഺഖമഺയ഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ ന഻ങ്ങള് സവയം ഔരഽതഽന്നഽീവന്ന്
സാെ഻െ഻ക്കഽഔ .
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺത്തം ഄടയഺളീെടഽത്തഽഔ
1 ഹ഻ന്ദഽ: എസ് സ഻ ( രട്ട഻ഔ ജഺത഻/ ദള഻ത്

7 മഽസ്഼ം: മറ്റുള്ളവ

2 ഹ഻ന്ദഽ: എസ് ട഻( രട്ട഻ഔ വര്ഗം)

8 ത്ഔ഻സ്തയഺന഻ഔള്: ജനറല്

3 ഹ഻ന്ദഽ:  ബ഻ സ഻( മറ്റു ര഻ുന്നഺക്ക സമഽദഺയങ്ങള്)

9 ത്ഔ഻സ്തയഺന഻ഔള്: മറ്റുള്ളവ

4 ഹ഻ന്ദഽ: ഈയര്ന്ന ഔഽലത്ത഻ീല ഹ഻ന്ദഽക്കള്

10 സ഻ക്കഽഔഺര്: ജനറല്

5 മഽസ്഼ം: ഷ഻യ

11 സഽക്കഽഔഺര്: ദള഻ത്

6 മഽസ്഼ം: സഽന്ന഻

0 മറ്റുള്ളവ-ദയവഺയ഻ ഔാടഽതൽ വയക്തമഺക്കഽഔ

<TN: ഔഽട്ട഻ഔീളയഽം ര഻ച്ചീവച്ചുനടക്കഽന്ന ഔഽെങ്ങീളയഽം ുവര്ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്നത഻നഺയ഻ വയസ്് ഈരുയഺഖ഻ക്കഺം - [സ്ഔാള് ത്രഺയം]-ന഻ങ്ങളുീട
രഺജയത്ത഻ീല ന഻ര്ബന്ധ഻ത വ഻ദയഺഭയഺസത്ത഻ന്ീറ അരംഭീത്ത ഄട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഺണ് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്നത് . ആരയയ഻ല് ത്രഺഥമ഻ഔ വ഻ദയഺഭയഺസം
അരംഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ന഻ര്ബന്ധ഻ത ത്രഺയം 5 വയസ്് അണ്. ഄത഻നഺല്, 5 വയസ്഻നഽം 17 വയസ്഻നഽം ആടയ഻ലഽള്ളവീര ഔഽട്ട഻ഔളഺയഽം , ഄുത
സമയം, 4 വയസ്഻നഽ തഺീഴയഽള്ളവീര ''ര഻ച്ചവച്ചുനടക്കഽന്നവര് '' എന്നഽം രറയഽന്നഽ.
BVQ_29

ന഻ങ്ങീളയഽം ുെര്ത്ത് ,ഔഽട്ട഻ഔള് ഈള്പ്ീെീട എത്ത അളുഔള് ീരഺതഽീവ ന഻ങ്ങളുീട ഖിഹത്ത഻ല് ജ഼വ഻ക്കഽന്നഽണട് ?
ദയവഺയ഻ ആവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………

BVQ_29a

ത്രഺയരാര്ത്ത഻യഺയ എത്ത ുരര് ന഻ങ്ങളുീട ഖിഹത്ത഻ല് ജ഼വ഻ക്കഽന്നഽണട് ( 18 വയസ്ും ഄത഻നഽ മഽഔള഻ലഽം ത്രഺയമഽള്ളവര് )?

BVQ_30

ദയവഺയ഻ ആവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………
5 വയസ്഻നഽം 17 വയസ്഻നഽം ആടയ഻ലഽള്ള എത്ത ഔഽട്ട഻ഔള് ന഻ങ്ങളുീട ഖിഹത്ത഻ല് ജ഼വ഻ക്കഽന്നഽണട് ?
ദയവഺയ഻ ആവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………

BVQ_31

4 വയസ്് വീരയഽള്ള ര഻ച്ചീവച്ചുനടക്കഽന്ന എത്ത ഔഽെഽങ്ങള് ന഻ങ്ങളുീട ഖിഹത്ത഻ല് ജ഼വ഻ക്കഽന്നഽണട് ?

Q45

ദയവഺയ഻ ആവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………
ന഻ങ്ങളുീട വ഼ട്ട഻ീല ഏറ്റവഽം ത്രഺയം ഔഽറെ ഔഽട്ട഻യഽീട വയസ് എരഺണ്?
ആളയ ഔഽട്ട഻യഽീട ത്രഺയം ________ വയസ്്

BVQ_32

97

ബഺധഔമലല / വ഼ട്ട഻ല് ഔഽട്ട഻ഔള് ആലല

ന഻ഔഽത഻ഔള്പ്ക്കഽം മറ്റുള്ള ഔ഻ഴ഻വഽഔള്പ്ക്കഽം മഽന്രഺയ഻, ന഻ങ്ങളുീട സവരം മഺസവരഽമഺനം ശരഺശര഻ എത്തയഺണ്?
(TN: രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ ഔ഻ഴ഻വഽഔള് ഈത്തരം നല്ഔഽന്നവീര ഒര്മ്മ഻െ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ വ഻വരണരരമഺയ ഔഽറ഻െ്
ുെര്ക്കഺവഽന്നതഺണ് ..)
ദയവഺയ഻ ആവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………(രാര) ( ന഻ങ്ങള് റ്റ ഖിഹത്ത഻ലഺണ് ജ഼വ഻ക്കഽന്നീതങ്ക഻ല്) ( ദയവഺയ഻
BVQ_34 -ല് തഽടരഽഔ)

BVQ_33

ന഻ഔഽത഻ഔള്പ്ക്കഽം മറ്റുള്ള ഔ഻ഴ഻വഽഔള്പ്ക്കഽം മഽന്രഺയ഻, ന഻ങ്ങളുീട ഖിഹത്ത഻ീല ീമഺത്തം മഺസവരഽമഺനം ശരഺശര഻ എത്തയഺണ്? (TN:
രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ ഔ഻ഴ഻വഽഔള് ഈത്തരം നല്ഔഽന്നവീര ഒര്മ്മ഻െ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ വ഻വരണരരമഺയ ഔഽറ഻െ് ുെര്ക്കഺവഽന്നതഺണ് ..)
ദയവഺയ഻ ആവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………( രാര)

BVQ_34

ന഻ലവ഻ീല ന഻ങ്ങളുീട ൂവവഺഹ഻ഔന഻ല എരഺണ്? (രഽ ഒപ്ഷൻ ത഻രീെടഽക്കഽഔ )

1

വ഻വഺഹം ീെയ്ക്തഽ

5 വ഻ധവ/വ഻ഭഺരയൻ

2

സ഻വ഻ല് രഺര്ഗ്ട്ത്ട്ത്ണര്ഗ്ഷ഻െ്

6 ഞഺൻ ആതഽവീര വ഻വഺഹം ീെയ്ക്ത഻ട്ട഻ലല

3

രങ്കഺള഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് ുവറ഻ട്ടുഔഴ഻യഽന്നഽ (ന഻യമരരമഺയ഻
ആുെഺഴഽം വ഻വഺഹ഻തനഺണ് )

4

രങ്കഺള഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് വ഻വഺഹുമഺെനം ുനട഻

BVQ_35

ഏത് രഺജയത്തഺണ് ന഻ങ്ങളുീട ര഻തഺവ് ജന഻ച്ചത്?

<ട഻എൻ: 'രഺജയം' എന്നഺൽ ആവ഻ീട രഺത്ഷ്ടത്ത഻ീനയഺണ് സാെ഻െ഻ക്കഽന്നത് , ഈരുദശ഼യ ുമകലഔുളഺ ത്രുദശങ്ങുളഺ ഄലല.
ര഻തഺവ് ജന഻ച്ച രഺജയത്ത഻ന്ീറ ുരര് മഺറ഻യ഻ട്ടുണീടങ്ക഻ ൽ, ജനനസ്ഥലം ആുെഺൾ സ്ഥ഻ത഻ീെയ്യുന്ന രഺജയത്ത഻ന്ീറ ുരരഺണ്
എഴഽുതണടത് .>
എന്ീറ ര഻തഺവ് ജന഻ച്ചത്……………
BVQ_36

ഏത് രഺജയത്തഺണ് ന഻ങ്ങളുീട ഄമ്മ ജന഻ച്ചത്?

<ട഻എൻ: 'രഺജയം' എന്നഺൽ ആവ഻ീട രഺത്ഷ്ടത്ത഻ീനയഺണ് സാെ഻െ഻ക്കഽന്നത് , ഈരുദശ഼യ ുമകലഔുളഺ ത്രുദശങ്ങുളഺ ഄലല. ഄമ്മ
ജന഻ച്ച രഺജയത്ത഻ന്ീറ ുരര് മഺറ഻യ഻ട്ടുണീടങ്ക഻ ൽ, ജനനസ്ഥലം ആുെഺൾ സ്ഥ഻ത഻ീെയ്യുന്ന രഺജയത്ത഻ന്ീറ ുരരഺണ് എഴഽുതണടത് .>
എന്ീറ ഄമ്മ ജന഻ച്ചത്……………
BVQ_37

ന഻ങ്ങൾ തഺമസ഻ക്കഽന്ന ആടീത്ത ആന഻െറയഽന്നവയ഻ ൽ ഏീതങ്ക഻ലഽീമഺന്നഺയ഻ ന഻ങ്ങൾ വ഻ുശഷ഻െ഻ക്കഽുമഺ ... (രഽ ഒപ്ഷൻ
ത഻രീെടഽക്കഽഔ )

1 വല഻ീയഺരഽ നഖരം

4 രഽ ത്ഖഺമം

2 വല഻യ നഖരത്ത഻ന്ീറ ത്രഺര ത്രുദശം

5 ത്ഖഺമത്ത഻ൽ രഽ ഫഺം ഄീലലങ്ക഻ൽ വ഼ട്

3 ീെറ഻യ നഖരം ഄീലലങ്ക഻ൽ രട്ടണം

